ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖1

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของจังหวัดสตูลในสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาและในสมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏ
หลักฐานกล่าวไว้ ณ ที่ใดสันนิษฐานว่าในสมัยนั้น ไม่มีเมืองสตูล คงมีแต่หมู่บ้านเล็ก ๆ กระจัดกระจายอยู่ตาม
ที่ราบ ชายฝั่งทะเล
ในสมัยต้น กรุงรัตนโกสิ น ทร์ “สตูล ”
เป็ น เพี ย งต าบลหนึ่ ง อยู่ ในเขตเมื อ งไทรบุ รี
ฉะนั้นประวัติความเป็นมาของจังหวัดสตูลจึง
เกี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งราวของเมื อ งไทรบุ รี ดั ง
ปรากฏในหนั ง สื อ พระราชพงศาวดารกรุ ง
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒ ว่า
"ตามเนื้ อ ความที่ ป รากฏดั ง กล่ า ว
มาแล้ว ทาให้เห็นว่าในเวลานั้นพวกเมืองไทร
เห็ น จะแตกแยกกั น เป็ น สองพวก คื อ พวก
เจ้าพระยาไทรปะแงรันพวกหนึ่งและพวกพระ
ยาอภั ย นุ ร าชคงจะนบน้ อ มฝากตั ว กั บ เมื อ ง
นครศรีธรรมราชโดยเฉพาะเมื่อพระยา อภัยนุราชได้มาเป็นผู้ว่าราชการเมืองสตูลซึ่งเขตแดนติดต่อกับเมือง
นครศรีธรรมราชพวกเมืองสตูลคงจะมาฟังบังคับบัญชาสนิทสนมข้างเมืองนครศรีธรรมราชมากกว่าเมืองไทร
แต่พระยาอภัยนุราชว่าราชการเมืองสตูล ได้เพียง ๒ ปีก็ถึงแก่อนิจกรรม ผู้ใดจะได้ว่าราชการเมืองสตูลต่อมา
ในชั้นนั้นหาพบจดหมายเหตุไม่แต่พิเคราะห์ความตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังเข้าใจว่าเชื้อพระวงศ์ของ
พระอภัยนุ ราช (ปัศนู ) คงจะได้ว่าราชการเมืองสตูล และฟังบังคับบัญชาสนิทสนมกับเมืองนครศรีธรรมราช
อย่างครั้งพระยาอภัยนุราชหรือยิ่งกว่านั้น "
เรื่ องเกี่ ย วกั บ เมื องสตู ล ยังปรากฏในหนั งสื อพงศาวดารเมือ งสงขลาแต่ข้ อความที่ ป รากฏ
บางตอนเกี่ยวกับชื่อผู้ว่าราชการเมืองสตูลไม่ตรงกับพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๓ ประวัติ
เกี่ย วกับ เมืองสตูล ในการจัดรูป แบบการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาลว่า ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รักษาเมืองไทรบุรี เมืองเปอร์ลิส และเมืองสตูลเป็นมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า
"มณฑลไทรบุรี" โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาไทรบุรีรามภักดี เจ้าพระยาไทรบุรี (อับดุลฮามิต) เป็นข้าราชการ
เทศาภิบาลมณฑลไทรบุ รีเมืองสตูล ได้แยกจากเมืองไทรบุรีอย่างเด็ดขาดตามหนังสือสั ญ ญาไทยกับอังกฤษ
เรื่องปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับสหพันธรัฐมาลายู ซึ่งลงนามกันที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ร.ศ.๑๒๗
(พ.ศ. ๒๔๕๒) จากหนังสือสัญญานี้ยังผลให้ไทรบุรีและปลิสตกเป็นของอังกฤษส่วนสตูลคงเป็นของไทยสืบมา
จนถึงปัจจุบันเมื่อปักปันเขตแดนเสร็จแล้วได้มีพระราชโองการโปรดให้เมืองสตูลเป็นเมืองจัตวารวมอยู่ในมณฑล
ภูเก็ตเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ร.ศ.๑๒๘ (พ.ศ. ๒๔๕๓) ใน ปีพุทธศักราช ๒๔๗๕ ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยเมืองสตูลก็มีฐานะยกเป็นจังหวัดหนึ่งอยู่ในราชอาณาจักรไทยสืบต่อมาจนถึง
กระทั่งทุกวันนี้
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คาว่า "สตู ล"มาจากคาภาษามาลายูว่า "สโตย" แปลว่า กระท้อน อันเป็นผลไม้ช นิ ดหนึ่ ง
ที่ขึ้นอยู่ชุกชุมในท้องที่เมืองนี้ ซึ่งต่อมาได้รับการตั้งสมญานามเป็นภาษามาลายูว่า "นครีสโตยมาบังสการา
(Negeri Setoi Mumbang Segara) " หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า สตูล เมืองแห่ งพระสมุทรเทวา ดังนั้น
"ตราพระสมุทรเทวา" จึงกลายเป็นตราหรือสัญลักษณ์ของจังหวัดมาตราบเท่าทุกวันนี้
ปัจจุบันจังหวัดสตูล แบ่งการปกครองออกเป็น ๗ อาเภอ คือ
๑. อาเภอเมืองสตูล
๒. อาเภอละงู
๓. อาเภอควนกาหลง
๔. อาเภอทุ่งหว้า
๕. อาเภอควนโดน
๖. อาเภอท่าแพ
๗. อาเภอมะนัง

ตราประจาจังหวัด : รูปพระสมุทรเทวาสถิตบนบัลลังก์หินกลางทะเล เบื้องหลังเป็นพระอาทิตย์อัสดง
อักษรย่อของจังหวัด : สต
ดอกไม้ประจาจังหวัด : ดอกกาหลง
ต้นไม้ประจาจังหวัด : หมากพลูตั๊กแตน
คาขวัญประจาจังหวัดสตูล “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์”
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สภาพทั่วไป
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทย ด้านฝั่งทะเลอันดามัน ห่างจากกรุงเทพฯ ๙๗๓
กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๘๐๗.๕๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑,๗๕๔,๗๐๑ ไร่ (นับรวมพื้นที่ที่เป็น
ส่วนของน้าทะเล) เป็นลาดับที่ ๖๓ ของประเทศ และลาดับที่ ๑๒ ของภาคใต้ รองลงมา คือ จังหวัดปัตตานี
และจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ ๖ องศา ๔ ลิปดาเหนือ ถึง ๗ องศา ๒ ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่
๙๙ องศา ๕ ลิปดาตะวนออก ถึง ๑๐๐ องศา ๓ ลิปดาตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซียตลอดแนว
ชายแดนทางบกยาวประมาณ ๕๖ กิโลเมตร ติ ด ฝั่ งทะเลอั น ดามั น มี ช ายฝั่ งทะเลยาวประมาณ ๑๔๔.๘
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อาเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
และอาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ติดต่อกับ รัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
ติดต่อกับ อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย

โดยพื้นที่บนบกมีเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่ างจังหวัดสตูล กับ
จังหวัดอื่น ๆ และประเทศมาเลเซีย

ภาพแสดงที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูล
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ภาพแสดงที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูลในภูมิภาคอาเซียน
ขนาดพื้นที่
จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดอยู่เขตแดนใต้ของประเทศไทยด้านฝั่งทะเลอันดามัน ห่างจากกรุงเทพฯ
๙๗๓ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๘๐๗.๕๒๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑,๗๕๔,๗๐๑ ไร่ (นับรวม
พื้นที่ ที่เป็นส่วนของน้าทะเล) เป็นลาดับที่ ๖๓ ของประเทศ และลาดับที่ ๑๒ ของภาคใต้ รองลงมา คือ
จังหวัดปัตตานีและจังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซียตลอดแนวชายแดนทางบกยาวประมาณ ๕๖
กิโลเมตร ติดฝั่งทะเลอันดามันมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ ๑๔๔.๘ กิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดสตูล มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสลับกับภูเขา พื้นที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็น
เนิ น เขาและภู เขาสู ง โดยมี เทื อ กเขาส าคั ญ ๆ คื อ ภู เขาสั น กาลาคี รี พื้ น ที่ ค่ อ ย ๆ ลาดเอี ย งลงสู่ ท ะเล
ด้านตะวันตก และทิศใต้มีที่ราบแคบ ๆ ขนานไปกับชายฝั่งทะเล ถัดจากที่ราบลงไปเป็นป่าชายเลน น้าเค็ม
ขึ้น ถึ งมีป่ าแสมหรื อป่ าโกงกางอยู่ เป็ น จ านวนมาก นอกจากนั้ น จังหวัดสตู ล เป็น จังหวัดที่ มี ล าน้ าสายสั้ น ๆ
ไหลผ่ านซึ่งเกิดจากภู เขาโดยรอบ พื้น ที่ท างตอนเหนือ และทิ ศตะวัน ออกของจังหวัด ประกอบด้วยภูเขา
มากมายสลับซับซ้อนโดยมีทิวเขานครศรีธรรมราชแบ่งเขตจังหวัดสตูลกับจังหวัดสงขลา และทิวเขาสันกาลาคีรี
แบ่งเขตประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย นอกจากนั้น ยังมีภูเขาน้อยใหญ่อยู่กระจัดกระจายในตอนล่างและ
ชายฝั่งตะวันตก ภูเขาที่สาคัญได้แก่ เขาจีน เขาบารัง เขาหัวกาหมิง เขาใหญ่ เขาทะนาน เขาควนกาหลง
และเขาโต๊ะพญาวัง
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ภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสตูล
ลักษณะภูมิอากาศ
พื้นที่จังหวัดสตูลได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดอ่าวไทยและลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้จากมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะภูมิประเทศ เป็นแบบร้อนชื้น มี 2 ฤดู ฤดูร้อนกับฤดูฝน โดยมีช่วงฤดูฝ น
ยาวนาน ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม และมีฤดูร้อนเพี ยง 4 เดือน เดือน มกราคม ถึงเดือน
เมษายน ระหว่างปี 2556-2560 ปริมาณฝนเฉลี่ย 2,492.48 มม. ฝนตกชุกในเดือน สิงหาคม กันยายน
และตุลาคม
สาหรับ ปี พ. ศ. 2560 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.54 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ ย 24.00
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 35.8 องศาเซลเซียส วันที่ 11 มีนาคม 2560 และอุณหภูมิต่าสุดวัดได้
21.4 องศาเซลเซียส วันที่ 12 มีนาคม 2560 ปริมาณฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน วัดได้ 192.6 มิลลิเมตร
วันที่ 21 กันยายน 2560
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ตารางแสดงปริมาณน้าฝนและจานวนวันที่มีฝนตกระหว่างปี 2556 -2560
ปี พ.ศ.
2556
2557
2558
2559
2560

ปริมาณน้าฝน
(มม.)
2,213.1
2,496.6
2,773.7
1,940.0
3,039.0

จ้านวนวัน
ที่ฝนตก
178
179
170
170
200

ปริมาณฝนที่ตกมาก
ใน 24 ชม.(มม.)
120.8
61.4
138.2
92.0
192.6

วันที่และเดือน
9 มิถุนายน
4 ตุลาคม
27 กันยายน
31 กันยายน
21 กันยายน
ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2561

ตารางแสดงอุณหภูมิสูงสุดและต่าสุดและอุณหภูมิเฉลี่ย
ปี
สูงสุดเฉลี่ย
สูงสุดวัดได้
2556
32.73
37.3 1
2557
33.09
38.2 7
2558
32.63
37.9 8
2559
33.45
3 9 .6
เม.ย.
2560
32.54
35.8 11

ปี 2556 – 2560
ต่้าสุดเฉลี่ย
เม.ย. 24.15
มี.ค. 23.98
เม.ย. 24.05
2 0 24.58

ต่าสุดวัดได้
21.8 23 ธ.ค.
17.3 4 ก.พ.
18.8 14 ก.พ.
22.2 20 ก.พ.

มี.ค. 24.00

21.4

12 มี.ค.

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2561

ตารางแสดง ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายปี ความชื้นสัมพัทธ์ค่าสุด และความเร็วลมสูงสุดในรอบปี
ปี 2556 – 2560
ปี
ลมสูงสุดทิศ
ความชืนเฉลี่ยรายปี
ความชืนต่้าสุด ความชืนต่้าสุด
ในรอบปี
เดือน
(%)
เดือน
กม/ชม
2556
2557
2558
2559
2560

78.73
77.80
78.40
77.93
80.73

33
25
35
31
36

2 ก.พ.
7 มี.ค.
8 เม.ย.
31 มี.ค./20 เม.ย.
9 มี.ค.

080/56
250/24
070/37
050/39
050/32
270/32

เม.ย.
มิ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
ธ.ค.

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ

สถิติใหม่ ฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน 192.6 มม. ปี2560
สถิติใหม่ ปริมาณฝนตกใน 1 ปี 3,039.0 มม. ปี2560
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสตูล
๑) ทรัพยากรดิน
จังหวัดสตูลมีพื้นที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นเนินเขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาสาคัญๆ
คือเทือกเขาบรรทัดและสันการาคีรีเป็น เส้นกั้นอาณาเขต ระหว่างจังหวัดสตูลกับจังหวัดอื่นๆและประเทศ
มาเลเซี ย พื้ น ที่ ค่อยๆลาดเอีย งลงสู่ ทะเลด้านตะวันตกและทิ ศใต้ มี ที่ราบแคบๆขนานไปกับชายฝั่ งทะเล
มีพื้น ที่ราบอยู่บ ริเวณอาเภอควนโดน อาเภอเมืองสตูล และบางพื้นที่ของอาเภอละงู นอกจากนี้ยังพบเขา
หินปูนเป็นเขาโดดในพื้นที่ราบ ถัดจากที่ราบลงไปเป็นป่าชายเลนต่อลงไปถึงทะเลอันดามัน พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้
ในการปลูกข้าวและยกร่องปลูกปาล์มน้ามัน พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชันพบทางตะวันตกของจังหวัด เป็น
ที่สูงสลับกับพื้นที่ราบ ส่วนใหญ่อยู่ในอาเภอท่าแพ อาเภอละงู อาเภอควนกาหลง อาเภอมะนัง และอาเภอ
ทุ่งหว้า โดยมีแนวเขาดันขึ้นในแนวเหนือใต้ จากอาเภอควนกาหลงมายังอาเภอเมืองทอดแนวลดหลั่ นลงไป
จนถึงป่าชายเลน พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการปลูกยางพาราและปาล์มน้ามัน พื้นที่สูงและภูเขาพบด้านตะวันออก
ของสตูลทอดตัวในแนวเหนือใต้จนถึงเทือกเขาบรรทัด ส่วนใหญ่ใช้ในการปลูกยางพาราและเป็นป่าแหล่งต้นน้า
เช่น คลองละงู คลองบาราเกต คลองท่าจีน เป็นต้น
จังหวัดสตูลมีดินอยู่ทั้งหมด 21 ชุดดิน มีเนื้อที่ประมาณ 1,286,949 ไร่ หรือร้อยละ 73.34
ของเนื้ อที่ ทั้ งหมด และเป็ น หน่ ว ยพื้ น ที่ เบ็ ด เตล็ ด 8 หน่ ว ย ได้แ ก่ส นามบิ น (AP),พื้ น ที่ เลี้ ยงสั ต ว์น้า(AQ),
ดินตะกอนชะวากทะเลปะปนกัน(EC),เกาะ(I),ที่ดินดัดแปลง(ML),บ่อขุด(P),พื้นที่ชุมชน(U),พื้นที่น้า(W) มีเนื้อที่
ประมาณ 467,752 ไร่ หรือร้อยละ 26.66 ของเนื้อที่ทั้งหมด
ดินมีปัญหา ที่พบในพื้นที่จังหวัดสตูล ได้แก่
(1) ดินเป็นทรายจัด มีเนื้อที่ประมาณ 16,515 ไร่ หรือร้อยละ 0.94 ของเนื้อที่ทั้งหมด
(2) ดินเป็ นทรายจัดมีชั้นดานอินทรีย์ มีเนื้อที่ประมาณ 1,008 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่
ทั้งหมด
(3) ดินเปรี้ยว มีเนื้อที่ประมาณ 7,094 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่ทั้งหมด
(4) ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น มีเนื้อที่ประมาณ 111,389 ไร่ หรือร้อยละ 6.35 ของเนื้อที่ทั้งหมด
(5) ดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรังและเศษหิน มีเนื้อที่ประมาณ 190,946 ไร่ หรือร้อยละ 10.89 ของ
เนื้อที่ทั้งหมด
(6) พื้นที่มีความลาดชันสูงมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ประมาณ 571,961 ไร่ หรือร้อย
ละ 32.59 ของเนื้อที่ทั้งหมด
ความเหมาะสมของดินสาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
(1.) ดินที่มีความเหมาะสมสาหรับปลูกข้าวมีเนื้อที่ประมาณ 197,621 ไร่ หรือร้อยละ 11.26 ของ
เนื้อที่ทั้งหมด แต่ในชุดดินที่มีพื้นที่ 7,094 ไร่ หรือร้อยละ 0.40 อาจพบปัญหาการเกิดดินเปรี้ยวจัดได้กรณีที่
ทิ้งให้ดินแห้ง
(2.) ดิน ที่ เหมาะสมส าหรับ ปลูกหญ้ าเลี้ ยงสั ตว์ พื ช ไร่ ไม้ผ ลและไม้ยืนต้น แต่อาจติดปั ญ หาเรื่อง
ข้อจากัดบางอย่าง มีเนื้อที่ประมาณ 381,384 ไร่ หรือร้อยละ 21.73 ของเนื้อที่ทั้งหมด และที่เหมาะสมแต่
ติดปัญหาเรื่องความลาดชันของพื้นที่ มีเนื้อที่ประมาณ 5,164 ไร่ หรือร้อยละ 0.29 ของเนื้อที่ทั้งหมด
(3.) ดิน ที่เหมาะสมสาหรับ พืชบางชนิด เช่น ปลู กหญ้าเลี้ ยงสั ตว์ มะม่วงหิ มพานต์ ไม่ค่อยเหมาะ
สาหรับไม้ผลไม้ยืนต้นเนื่อที่ประมาณ 17,523 ไร่ หรือร้อยละ 1.00 ของเนื้อที่ทั้งหมด
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(4.) ดินที่ไม่เหมาะสมสาหรับทาการเพาะปลูกพืช ควรสงวนไว้เป็นพืชที่ป่า อนุรักษ์ เนื่องจากเป็นป่า
ชายเลนมีเนื้อที่ประมาณ 217,007 ไร่ หรือร้อยละ 12.37 ของเนื้อที่ทั้งหมด และดินในพื้นที่มีความลาดชัน
สูงเกินกว่าร้อยละ 35 มีเนื้อที่ประมาณ 571,961 ไร่ หรือร้อยละ 32.60 ของเนื้อที่ทั้งหมด
ปัญหาและแนวทางการจัดการ
(1.)ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่า
เนื่องจากดินส่วนใหญ่ในภาคใต้เป็นดินที่มีการชะล้างสูงและมีความเป็นกรด ประกอบกับบางบริเวณ
เป็นดินปนทรายซึ่งมีธาตุอาหารอยู่น้อย มีความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารต่า จึงทาให้สูญเสียธาตุอาหาร
มาก บางบริเวณเป็นดินตื้น ดินปนกรวด เศษหินหรือลูกรัง ดินเหล่า นี้จึงมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า
มีเนื้อที่ประมาณ 671,428 ไร่ หรือร้อยละ 38.26 ของเนื้อที่ทั้งหมด ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่าที่พบใน
พื้นที่ลุ่ม การระบายน้าเลวถึงค่อนข้างเลว ส่วนใหญ่ใช้ปลูกข้าว สาหรับแนวทางการแก้ไข โดยการปลูกพืช
หมุนเวียนให้มีพืชตระกูลถั่วแทรกอยู่ในระบการปลูกพืชหลักใช้ปุ๋ยพืชสดในการปรับปรุงบารุงดิน เช่น ปอเทือง
ถั่วพุ่ม โสน ถั่วพร้า เป็นต้น
(2.)ดินทรายจัด
ดินเป็นทรายจัดจะมีปริมาณธาตุอาหารอยู่น้อย แลมีความามารถในการดูดซับธาตุอาหารต่ามาก ดิน
เหล่านี้จึงมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า มีเนื้อที่ประมาณ 16,515 ไร่ หรือร้อยละ 0.94 ของเนื้อที่
ทั้งหมด สาหรับแนวทางในการแก้ไขต้องทาการปรับปรุงบารุงดิน โดยการใช้ทั้งปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ใน
การปรับปรุงโครงสร้างดินควรใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสด
(3.)ดินเป็นทรายจัดมีชั้นดานอินทรีย์
เป็นดินที่มีการชะล้างรุนแรง โดยที่ชั้นดินจะมีการชะล้างเอาอนุภาคดินเหนียว เหล็กออกไซด์ ธาตุ
อาหาร อินทรียวัตถุ และวัสดุละเอียดมากลงไปสะสสมในดินชั้นล่าง หลังจากนั้นจะเกิดการเชื่อมแข็งจนรากพืช
ไม่สามารถแผ่กระจายผ่านชั้นนี้ลงไปได้ นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการอุ้มน้าและปริมาณธาตุในดินต่า
ส่วนใหญ่มักเกิดกับดิน ที่เป็น ทรายจัด มีเนื้อที่ประมาณ 1,008 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่ทั้งหมด
สาหรับแนวทางการแก้ไข โดยการเลือกชนิดที่ปลูกให้เหมาะสม ปรับปรุงบารุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
(4.) ดินเปรี้ยวจัด
เป็ น ดิน ที่มีค่าความเป็ น กรดเป็ น ด่างของดินเท่ากับ หรือต่ ากว่า 4.5 อาจพบ หรือไม่พบจุดประ
สีเหลืองฟางข้าวของสารประกอบกามะถัน ที่เรียกว่า จาโรไซต์ ชั้นดินนี้จะเกิดต่อเมื่อมีสารประกอบกามะถัน
หรือไพไรต์ อยู่มากกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทาให้
สารไพไรต์แปรสภาพเป็น สารประกอบจาโรไซต์ มีผลทาให้ดินเป็นกรดรุนแรงมากขึ้น เหล็กและอลูมินัมจะ
ละลายออกมาเป็ นพิษต่อพืชที่ปลู ก และยังทาให้ เกิดการตรึงธาตุฟอสฟอรัสในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช
มีเนื้อที่ประมาณ 7,094 ไร่ หรือร้อยละ 0.40 ของเนื้อที่ทั้งหมด พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทานา หรือยกร่องปลูก
ปาล์มน้ามัน มีปัญหาเกี่ยวกับกรดรุนแรงมาก การปรับปรุงแก้ไขโดยใส่วัสดุปูนชนิดต่างๆ การพัฒนาแหล่งน้า
และระบบการให้น้า เพื่อล้างความเป็นกรดและควบคุมไม่ให้เป็นกรดเพิ่มขึ้น
(5.) ดินตื้น
ดินตื้นเป็นดินที่มีชิ้นส่วนขนาดใหญ่กว่า 2 มิลลิเมตร มีปริมาณมากว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร
อาจพบชั้นหินพื้ นภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ทาให้ดินมีชิ้นส่วนที่ละเอียดหรือเนื้อดินละเอียด
น้อย มีความสามารถในการดูดซับน้าและธาตุอาหารต่า เกิดการสูญเสียธาตุอาหารพืชที่เป็นประโยชน์ได้ง่าย
ก่อนที่พืชจะนาไปใช้ เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตและการชอนไชของรากพืชลงไปธาตุอ าหารและน้า การ
ค้ายันและการทรงตัวของต้นพืชไม่ดีและล้มง่าย มีเนื้อที่ประมาณ 289,873 ไร่ หรือร้อยละ 16.53 ของ
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เนื้อที่ทั้งหมด แนวทางการแก้ไข ควรเลือกชนิดพืชให้เหมาะสมกับสถาพพื้นที่และชนิดของดิน ปรับปรุงบารุง
ดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
(6) ดินบนสภาพพื้นที่มีความลาดชัน
บริเวณพื้นที่เกษตรที่มีความลาดชันมากมักจะเกิดการกร่อน มีผลทาให้ดินถูกชะล้างพังทลายได้ง่าย
ทาให้ดินสูญเสียความอุดมสมบุรณ์ บางบริเวณอาจจะถูกกัดเซาะเป็นร่องลึก ยากต่อการทาการเพาะปลูก มีเนื้อ
ที่ประมาณ 150,787 ไร่ หรือร้อยละ 8.59 ของเนื้อที่ทั้งหมด
จั งหวัด สตู ล จึ งมี ดิ น ที่ มี ค วามอุ ด มสมบู รณ์ ต่ า ซึ่ งมีเนื้ อ ที่ ป ระมาณ 671,428 ไร่ หรือ ร้อยละ
38.26 ของเนื้อที่ทั้งหมด ดินตื้น มีเนื้ อที่ประมาณ 289,873 ไร่ หรือร้อยละ 16.53 ของเนื้อที่ทั้งหมด
ดินบนสภาพพื้นที่มีความลาดชัน มีเนื้อที่ประมาณ 150,787 ไร่ หรือร้อยละ 8.59 ของเนื้อที่ทั้งหมด สมควร
ต้องส่งเสริมให้มีการปรับปรุงดิน เพื่อให้ เป็นพื้นที่เหมาะสมสาหรับเกษตรกรรม และให้เกษตรกรปลูกพืชให้
เหมาะสมกับสภาพดิน เพื่อการเพิ่มผลผลิตและสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรซึ่งเป็นรายได้หลักของจังหวัด
สตูล
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
จังหวัดสตูล มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการป่าไม้และเพื่อการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ รองลงมา
คือการใช้ป ระโยชน์ เพื่อเป็น แหล่งน้า ชุมชนและสิ่ งปลู กสร้าง และพื้นที่เบ็ดเตล็ดตามลาดับ โดยปี 2559
พื้นที่ในการสร้างชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 51.60 แสดงถึงการเจริญเติบโตของชุมชน
ซึ่ งจั ง หวั ด ต้ อ งมี ม าตรการรองรั บ การบริ ห ารจั ด การชุ ม ชนในด้ า นต่ า งๆ อาทิ ด้ า นอุ ป โภค สารณู ป โภค
การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน และมีพื้นที่เกษตรกรรมลดลง ร้อยละ 0.21 ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการด้าน
เกษตรในลักษณะเพิ่มมูลค่ามากขึ้น
ตารางแสดงข้อมูลเปรียการใบเทียบการใช้ที่ดินจังหวัดสตูล ปี 2543 – 2559
การใช้ที่ดิน

ปี 2543

ปี 2550

ปี 2552

ปี 2556

ปี 2559

ไร่
พื้นที่ชมุ ชนและสิ่ง 29,032
ปลูกสร้าง
พื้นที่
753,948
เกษตรกรรม
พื้นที่ป่าไม้
709,240

ร้อยละ
1.88

ไร่
32,680

ร้อยละ
2.12

ไร่
34,841

ร้อยละ
2.26

ไร่
35,621

ร้อยละ
2.31

ไร่
54,000

ร้อยละ
3.48

48.65

672,639

43.41

675,244

43.58

703,369

45.4

701,857

45.3

45.77

714,461

46.11

709,439

45.79

681,308

43.97

665,976

42.98

พื้นทีน่ ้า

34,520

2.23

116,358

7.51

116,412

7.51

117,654

7.59

117,765

7.61

พื้นทีเ่ บ็ดเตล็ด

22,621

1.47

13,223

0.85

13,425

0.86

11,409

0.73

9,763

0.63

รวม

1,549,361 100

1,549,361

100

1,549,361 100

1,549,361 100

1,549,361 100

หมายเหตุ กรมพัฒนาที่ดินจัดเก็บข้อมูลไม่ครบทุกปี
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561
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ภาพแสดงข้อมูลพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2559

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561
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2) การป่าไม้และสัตว์ป่า
 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
จังหวัดสตูลมีพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี ประมาณ ๘๗๙,๓๕๕.๗๖ ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 47.03 ของพื้นที่จังหวัด (คิดจากเนื้อที่จังหวัด ประมาณ 1,869,752.15 ไร่ โดยพื้นที่ดังกล่าวนับรวมพื้นที่ที่
เป็นส่วนของน้าทะเล) แบ่งออกเป็น
- ป่าบก เนื้อที่ ประมาณ 556,650 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 29.77 ของพื้นที่จังหวัด
- ป่าชายเลน เนื้อที่ ประมาณ 322,705.76 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 17.26 ของพื้นที่จังหวัด
ข้อมูลสถิติพื้นที่ป่าไม้ โดยรวมพื้นที่ทะเล ประมาณ 1,869,752.15 ไร่ หรือ 2,991.60
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 39.51 ของพื้นที่จังหวัด มีสถิติพื้นที่ป่าไม้ ดังนี้
ตารางแสดงข้อมูลพื้นที่ป่าไม้จังหวัดสตูล ปี 2556-2558
พื้นที่จังหวัด
ปี
ไร่
ตร.กม.
ไร่
2556 1,869,752.15 2,991.60 744,519.62
2557 1,869,752.15 2,991.60 733,484.09
2558 1,869,752.15 2,991.60 738,773.49

พื้นที่ป่าไม้
ตร.กม.
ร้อยละของพื้นที่จังหวัด
1,191.23
39.82
1,173.57
39.23
1,182.04
39.51

ที่มา ข้อมูลสถิติ 2558 และ ข้อมูลสถิติ 2559 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

(๑) ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดสตูลมีจานวน 18 ป่า เนื้อที่ประมาณ 729,974.55 ไร่
(รวมพื้นที่ทับซ้อนอุทยานแห่งชาติวนอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า) แบ่งออกเป็น
ตารางแสดงรายชื่อและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ลาดับที่
ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
๑
ป่ากุปังและป่าปุโล๊ต
๒
ป่าเขาค้อม ป่าเขาแดง และป่าเขาใหญ่
๓
ป่าเขาหมาไม่หยก

เนื้อที่ (ไร่)
107,025.00
55,408.00
13,125.00

๔
๕

ป่าควนกาหลง
ป่าควนโต๊ะอม ป่าควนขี้หมา และป่าควนท่าหิน

11,887.00
11,306.00

๖
๗
๘
๙

ป่าควนทังและป่าเขาขาว
ป่าควนบ่อน้า
ป่าควนบารายี ป่าควนโรงพัก และป่าควนสังหยุด
ป่าดงเชือกช้าง

23,619.00
400.00
9,687.50
28,625.00

๑๐
๑๑

ป่าตระ ป่าห้วยหลอด และป่าเขาขุมทรัพย์
ป่าพะยอมงาม

93,750.00
4,187.50
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ลาดับที่
ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
๑๒ ป่าห้วยบ่วง ป่าเขาแดง และป่าเขาโต๊ะดู

เนื้อที่ (ไร่)
1,875.00

๑๓
๑๔

ป่าหัวกะหมิง
ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ ๑

9,1643.00
89,281.00

๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ ๒
ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ ๓
ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ ๔
ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ ๕

25,950.00
30,593.75
55,687.00
75,924.80
ที่มา: สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

๒) อุทยานแห่งชาติ
จังหวัดสตูลมีอุทยานแห่งชาติ จานวน 3 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 1,241,406.25 ไร่ แบ่งเป็น
 พื้นที่บก เนื้อที่ประมาณ 304,693.75 ไร่
 พื้นที่น้า เนื้อที่ประมาณ 936,712.50 ไร่
อุทยานแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดสตูล มีจานวน 3 แห่ง ได้แก่
อุทยานแห่งชาติทะเลบันเนื้อที่ประมาณ 122,500 ไร่
อุทยานแห่งชาติตะรุเตาเนื้อที่ประมาณ 931,250 ไร่
 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เนื้อที่ประมาณ 308,987 ไร่ (พื้นที่จังหวัดตรัง-สตูล)
สาหรับท้องที่จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ประมาณ 187,656.25 ไร่
(๓) วนอุทยาน
จังหวัดสตูลมีวนอุทยาน จานวน 1 แห่งเนื้อที่ ประมาณ 11,077.25 ไร่ ได้แก่วนอุทยาน
ธาราสวรรค์ อยู่ในเขตพื้นที่อาเภอควนกาหลง
(๔) ป่าไม้ถาวรของชาติ
จั งหวัด สตูล มี ป่ าไม้ ถาวรของชาติ จานวน 1 ป่ าคื อป่ าควนทั งและป่ าเขาขาว พื้ น ที่
ประมาณ 3,092 ไร่
(๕) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
จังหวัดสตูลมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จานวน 2 แห่งได้แก่
เขตรั กษาพั นธุ์สั ตว์ป่ าเขาบรรทั ด เนื้ อที่ ประมาณ 805,000 ไร่ (พื้ น ที่ จั งหวัด ตรัง พัทลุง-สงขลา-สตูล) สาหรับท้องที่จังหวัดสตูล มีเนื้อที่ประมาณ 88,250.00 ไร่
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง เนื้อที่ประมาณ 113,721 ไร่ (พื้นที่จังหวัดสงขลาสตูล) สาหรับท้องที่จังหวัดสตูล มีเนื้อที่ประมาณ 49,243.00 ไร่
(๖) เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
จั งหวั ดสตู ลมี เขตห้ ามล่ าสั ตว์ป่ า จ านวน 1 แห่ ง เนื้ อที่ ประมาณ 12,770 ไร่ ได้ แก่
เขตห้ ามล่ าสัตว์ป่าหนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา (พื้นที่เป็นภูเขา เนื้อที่ 12,500.00 ไร่ พื้นที่เป็น
หนองน้า เนื้อที่ 270.00 ไร่)
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(๗) ป่าชายเลน
พื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล มีพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งสามารถพบได้ในเขตอาเภอที่ติดชายฝั่งทะเล ได้แก่ อาเภอ
ทุ่งหว้าอาเภอละงู อาเภอท่าแพ และอาเภอเมือง มีเนื้อที่ประมาณ 322,705.76 ไร่ (ทับซ้อนกับป่าชายเลนที่เป็น
ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 277,436.55 ไร่)
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2524 มีการกาหนดป่าชายเลนของจังหวัด
สตูลออกเป็น 5 ป่า คือ
 ป่าชายเลน จ.สตูล ตอนที่ 1 อยู่ในเขตอาเภอทุ่งหว้า, อาเภอละงู
 ป่าชายเลน จ.สตูล ตอนที่ 2 อยู่ในเขตอาเภอละงู ,อาเภอเมือง
 ป่าชายเลน จ.สตูล ตอนที่ 3 (ป่าปาเต๊ะ-ป่ากลัดจูด) อยู่ในเขตอาเภอเมือง
 ป่าชายเลน จ.สตูล ตอนที่ 4 (ป่าเจ๊ะบิลัง-ป่าตันหยงโป-ป่าตามะลัง) อยู่ในเขตอาเภอเมือง
แผนภาพแสดงแนวเขตป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดสตูล

(๘) การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้
จากรายงานผลการตรวจปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ปี ๒๕๕๖๒๕๖๐ พบว่ามีการกระทาผิดเพิ่มขึ้น รายละเอียดดังตาราง
ตารางแสดงสถิติการกระทาผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ของจังหวัดสตูล
ปีงบประมาณ/ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
อาเภอ
(ไร่)
(ไร่)
เมืองสตูล
16-2-76 150-0-87.5
ละงู
๐-๒-๐๙
14-0-92
ทุ่งหว้า
๑๔-๑-๗๖
48-0-24

พ.ศ. 2558
(ไร่)
147-2-08
0-3-83.5
112-1-97

พ.ศ. 255๙
(ไร่)
๑๗๕-0-1๕.63
๒๐-1-43
616-3-67

พ.ศ. 256๐
(ไร่)
863-1-43
304-2-48
295-3-50

รวม
๑,352-3-30.13
340-2-75.5
1,087-3-14
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ควนกาหลง
ท่าแพ
ควนโดน
มะนัง
รวม

๕๕-๒-๔๙
๑๖๘-๓-๗๔
๘๑-๓-๙๔
338-0-78

152-2-6.5
281-0-74
๙๐๐-1-๙๒
2-0-00
3-2-72
๐-๐-๒๘.๕๐
110-2-17
146-1-88
945-1-75
114-0-36
22-0-95
4๐-2-๑๕
591-2-63 714-2-17.5 2,69๘-3-๓๖.13

2,826-0-69
256-1-52
53-1-48
42-0-90
4,642-0-00

4,215-3-๙0.5
262-๐-52.5
1,424-3-02
301-0-30
8,9๘5-0-94.63

ที่มา: สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
เดือนมกราคม ๒๕๖๑

(๙) การสารวจการถือครองและการพิสูจน์การครอบครองที่ดินของราษฎรใน

พื้นที่ป่าตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
๙.๑ ในพื้ น ที่ ป่ าอนุ รักษ์ (อุ ทยานแห่ งชาติ , เขตรักษาพั นธุ์สั ตว์ ป่ า, เขตห้ ามล่ าสั ตว์ป่ า)
ได้สารวจการถือครองไว้ รวม 3,531 ราย 4,957 แปลง เนื้อที่ 42,985 ไร่
๙.๒ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ได้สารวจการถือครองไว้ รวม 5,037 ราย 7,050 แปลง
เนื้อที่ 45,787 ไร่
รวมทั้งสิ้น จานวน 8,568 ราย 12,007 แปลง เนื้อที่ 88,773 ไร่ ซึ่งขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกรมป่าไม้ โดยพื้นที่จานวนนี้เป็นพื้นที่สวนยางพาราของ
ราษฎร 75% คานวณได้ประมาณ 6,426 ราย 9,005 แปลง 66,580 ไร่
 ทรัพยากรสัตว์ป่า
ในพื้นที่จังหวัดสตูลพบสัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวน ๒ ชนิด
ได้แก่ เลียงผา ซึ่งพบได้ที่เขาระยาบังสา ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา และแมว
ลายหินอ่อน ซึ่งพบได้ที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน นอกจากนั้นยังพบสัตว์ป่าจาพวก หมูป่า หมีหมา และเสือโคร่ง
ส่วนที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา สารวจพบ วัวป่า หมูป่า และกระจง
 ปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ปั ญ หาการลดลงของพื้ น ที่ป่ าไม้ เกิดขึ้น ในทุ กอาเภอของจังหวัดสตูล สาเหตุเกิดจาก
ประชาชนบุกรุกทาลายป่ า เพราะต้องการที่ดินมาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเพื่อนาพื้นที่มาปลู กพืชผลทางการ
เกษตร เช่น ยางพารา ปาล์มน้ามัน ฯลฯ จากรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้
ทาลายป่าจังหวัดสตูล พบว่าในปี ๒๕๖๐ จังหวัดสตูลมีพื้นที่ป่าถูกบุกรุก จานวน ๔,๖๔๒-๐-๐๐ ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙
สถานการณ์ การบุกรุกในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น เกาะหลีเป๊ะ
มีปัญหาการบุกรุกค่อนข้างรุนแรง จังหวัดสตูลร่วมกับอุทยานแห่งชาติตะรุเตา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบการครอบครองที่ดินบนเกาะหลีเป๊ะ ขณะนี้ได้ตรวจสอบเสร็จสิ้นทุกแปลงแล้ว อยู่ระหว่าง
การจับกุมดาเนินคดีผู้กระทาผิด และมีการบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดในพื้นที่ตาบลควน
กาหลง ของบริษัทปาล์มไทย จากัด เนื้อที่ ๒,๖๐๐ ไร่ โดยได้ดาเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวนเพื่อ
ดาเนินการต่อไป จังหวัดสตูล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หามาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและการ
ฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ทวงคืน (พลิกฟื้นพื้นป่า) สาหรับปัญหาด้านทรัพยากรสัตว์ป่านั้นเป็นปัญหาในเชิงข้อมูล เนื่องจากจังหวัด
สตูลยังขาดข้อมูลด้านทรัพยากรสัตว์ป่า
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3) ทรัพยากรน้า
 น้าผิวดิน
ลักษณะลุ่มน้า จังหวัดสตูลประกอบด้วยลุ่มน้าสาขา ๓ สาขา
-ลุ่ ม น้ าสาขาคลองละงู (รหั ส ลุ่ ม น้ า ๒๕.๑๑) มี พื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าประมาณ ๙๑๘ ตาราง
กิโลเมตร (๕๗๓,๗๕๐ ไร่) มีต้นกาเนิดบริเวณเขาทางทิศเหนือ โดยไหลจากเทือกเขาทางทิศเหนือลงสู่ทะเลอันดา
มันทางทิศใต้ โดยประมาณสภาพภูมิประเทศบริเ วณต้นน้า มีความลาดชันสูง และค่อย ๆ ลดความลาดชันลง
ก่อนไหลลงสู่ทะเล สภาพภูมิประเทศเป็นที่สูงสลับกับที่เนิน การใช้ดินส่วนใหญ่ปลูกยางพารา บริเวณต้นน้า
ยั งคงมี ส ภาพป่ าค่อ นข้างสมบู รณ์ โดยมี คลองละงูเป็ นล าน้ าสายหลั กที่ ยาวที่ สุ ด ความยาวล าน้ าทั้ งสิ้ น ๘๕
กิโลเมตร มีความลาดชันลาน้าบริเวณต้นน้าประมาณ ๑:๑๐ ความลาดชันบริเวณกลางลาน้า ๑:๑๐๐ ความลาด
ชันบริเวณท้ายน้าประมาณ ๑:๑,๕๐๐ และมีลาน้าย่อยที่สาคัญไหลลงคลองละงู ได้แก่ คลองลาโลน คลองลาแย
แนะ คลองพะนัง ลองน้าแดง ห้วยหินปูน คลองมาม่าใหม่ คลองลาเลน คลองลาจูหนุง เป็นต้น
-ลุ่ ม น้ าสาขาคลองม าบั ง (รหั ส ลุ่ ม น้ า ๒๕.๑๒) มี พื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าประมาณ ๕๐๖
ตารางกิโลเมตร (316,250 ไร่) ไหลจากบริเวณเทือกเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไหลลงสู่ทะเลอันดามันทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณต้นน้ามีความลาดชัน สภาพป่าไม้ต้นน้ายังคงมีความอุดมสมบูรณ์ สภาพภูมิ ประเทศ
เป็นที่สูงสลับที่เนิน การใช้ที่ดินมีการปลูกยางพารากันเป็นส่วนใหญ่โดยมีคลองมาบังและคลองดุสนเป็นลาน้า
สายหลักที่ยาวที่สุด มีความยาวลาน้าทั้งสิ้นประมาณ 70 กิโลเมตร มีความลาดชันลาน้าบริเวณต้นน้าประมาณ
1:10 ความลาดชั น บริ เวณกลางน้ าประมาณ 1:200 และมี ความลาดชั นท้ ายน้ าประมาณ 1:5,000 มี ล า
น้าย่อย ที่สาคัญไหลลงคลองมาบัง ได้แก่ คลองช้าง คลองโตน คลองน้าร้อน คลองเฉลียง คลองสาลอ คลองน้า
พระ คลองกาแน๊ะ คลองตายาย คลองตะเมียง และคลองตังโกย
-ลุ่ มน้ าสาขาภาคใต้ ฝั่ งตะวั นตกตอนล่ าง (รหั สลุ่ มน้ า 25.13) มี พื้ นที่ ลุ่ มน้ าประมาณ
1,716 ตารางกิโลเมตร (1,072,500 ไร่) มีพื้นที่ในส่วนจังหวัดสตูล ประมาณ ๗๔๐ ตารางกิโลเมตร ลุ่มน้า
สาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่างประกอบด้วยลุ่มน้าสาขาหลายๆ ลุ่มน้า โดยลุ่มน้าสาขาต่างๆดังกล่าวเป็นลาน้า
ขนาดเล็กซึ่งมีสายสั้นๆไหลลงสู่ทะเลอันดามันโดยตรงทางทิศตะวันตก และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ลาน้าย่อย ๆ ที่
สาคัญ ได้แก่ คลองติงหงี คลองหมัง คลองบาราเกต คลองทุ่งริ้น คลองลุ่มบอน คลองเจ๊ะบิลัง คลองมะบอก
คลองท่าจีน และคลองปูยู โดยมีพื้นที่อยู่ในเขตจังหวัดสตูลทั้งหมด
ตารางแสดงลุ่มน้าสาขาและแหล่งน้าสาคัญ
รหัส/ชื่อลุ่มน้าสาขา

ครอบคลุมอาเภอ

๒๕๑๑/ลุ่มน้าสาขาคลอง - อ.ควนกาหลง และ อ.มะนัง เป็นส่วน
ละงู
ใหญ่
- อ.ทุ่งหว้า และอ.ละงู เป็นบางส่วน
๒๕๑๒/ลุ่มน้าสาขา
- อ.ควนโดน เป็นส่วนใหญ่
คลองมาบัง
- อ.ควนกาหลง และ อ.เมือง เป็น
บางส่วน
๒๕๑๓/ลุ่มน้าสาขา
- อ.ท่าแพ
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
- อ.เมือง เป็นส่วนใหญ่

แหล่งน้าที่สาคัญ
คลองละงู และ
คลองลาโลน

พื้นที่รับน้า
(ตร.กม.)
๙๑๘

คลองดุสน หรือ
คลองมาบัง

๕๐๖

คลองท่าแพ
คลองน้าเค็ม

๗๔๐
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รหัส/ชื่อลุ่มน้าสาขา
ตอนล่าง
(ส่วนจังหวัดสตูล)

ครอบคลุมอาเภอ

แหล่งน้าที่สาคัญ

- อ.ละงู อ.ควนกาหลง อ.ควนโดน อ.
ทุ่งหว้า เป็นบางส่วน และ อ.มะนัง
เป็นบางส่วน

รวมกลุ่มลุ่มน้าสาขาจังหวัดสตูล

พื้นที่รับน้า
(ตร.กม.)

คลองท่าจีน
คลองบุโบย
คลองลิพัง และ
คลองหญ้าระ
๒,๑๖๔

ที่มา: สานักงานทรัพยากรน้าภาค ๘ กรมทรัพยากรน้า
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

สถานการณ์แหล่งน้า
-คลองละงู หรือคลองล าโลน ต้นน้าอยู่บริเวณเทื อกเขาด้านใต้ของจังหวัดตรังและ
พัทลุงไหลมาทางด้านเหนือของจังหวัดสตูล ตามแนวเส้นแบ่งเขตอาเภอละงูและอาเภอควนกาหลง ไหลมาบรรจบ
กับ คลองปากบารา บริเวณปากคลองก่อนไหลลงสู่ทะเลจะกว้างกว่าด้านใน ซึ่งบริเวณปากคลองปากบารานี้เอง
ที่ใช้เป็นท่าเทียบเรือสาหรับการเดินทางไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตาและหมู่เกาะเภตรา ส่วนคลองแยกด้าน
เหนือยังคงชื่อคลองละงูเหมือนเดิม ไหลออกทะเลบริเวณบ้านบ่อเจ็ดลูก และเกาะตะโล๊ะแบน และมีพื้นที่รับ
น้าฝน 9@8 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย 2,000 มิลลิเมตรต่อปี และปริมาณน้าท่าเฉลี่ ย 709.06
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
-คลองดุสน หรือคลองมาบัง ต้นน้าอยู่บริเวณเทือกเขาระหว่างอาเภอควนกาหลงและ
อาเภอควนโดน ประกอบด้วย ห้วยเล็ก ๆ หลายสายไหลมารวมกัน ผ่านเขตเทศบาลเมืองสตูล สถานีตารวจน้า
เกาะนก และไหลออกสู่ทะเลบริเวณอ่าวตามะลัง มีพื้นที่รับน้าฝน ๕๐๖ ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย
2,100 มิลลิเมตรต่อปี และปริมาณน้าท่าเฉลี่ย 679.38 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
-คลองท่าแพ หรือคลองบาราเกต ต้นน้าอยู่บริเวณเขาสามยอด ควนสิเดน ไหลผ่าน
อาเภอควนกาหลงเข้าสู่อาเภอท่าแพ และไหลออกสู่ทะเลบริเวณปากอ่าวเกาะแดง ส าหรับส่วนที่ ไหลผ่ าน
อาเภอท่าแพ มักเรียกว่าคลองท่าแพ มีพื้นที่รับน้าฝน ๗๔๐ ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย 2,200 มิลลิเมตร
ต่อปี และปริมาณน้าท่าเฉลี่ย 1,100 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
-คลองล าโลนน้ อย ต้ นน้ าอยู่บริเวณเขาเขี ยว เขาใคร เขาโต๊ ะ ไหลผ่ านเขตอ าเภอควน
กาหลง มาบรรจบกับคลองละงูที่บ้านตาแหลม เป็นคลองที่มีสายน้าไหลตลอดทั้งปี คลองท่าจีนต้นน้าเกิดบริเวณ
เทือกเขาติดกับประเทศมาเลเซีย เขตอาเภอเมืองสตูล คลองสายนี้อยู่ทางทิศตะวันออกของอาเภอเมือง ไหลออกสู่
ทะเลบริเวณอ่าวท่าจีน
ปริ ม าณน้ าท่ า ในแต่ ล ะล าน้ าที่ ส าคั ญ (ใช้ ข้ อ มู ล 5 ปี ย้ อ นหลั ง 2550-2554)
เป็นปริมาณน้าที่เกิดขึ้นในลาน้าต่าง ๆ ในลักษณะธรรมชาติ (Natural Flow) โดยสรุปในพื้นที่โครงการใน
ภาพรวมมีปริมาณน้าท่าตามธรรมชาติทั้งสิ้นเฉลี่ย 446.81 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งเป็นปริมาณน้าท่าเฉลี่ย
ในช่วงฤดูฝน 382.75 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 85.66 ของปริมาณน้าท่าเฉลี่ยทั้งปี และมี
ปริมาณน้าท่า ในช่วงฤดูแล้ง 64.06 ล้าน ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้าต้นทุนของจังหวัดยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้าในฤดูแล้ง ส่วนใหญ่
เป็นความต้องการให้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคเป็นหลัก
หน้า 16

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖1

น้าเพื่อการเกษตร
จังหวัดสตูลมีระบบชลประทานขนาดกลางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ จานวน 3 โครงการ คือ
โครงการชลประทานดุสน ลักษณะโครงการเป็นฝายทดน้าพร้อมคลองส่งน้าก่อสร้างแล้วเสร็จปี พ.ศ. 2507
มีพื้นที่ชลประทาน 32,025 ไร่ โครงการประตูระบายน้าคลองบาโรย ลักษณะโครงการเป็นประตูระบายน้า
บนคลองบาโรย พร้อมคัน ดินปิดกั้น น้าเค็ม ก่อสร้างแล้วเสร็จปี พ.ศ.2521 มีพื้นที่ชลประทาน 3,120 ไร่
โครงการคลองท่าแพร ลั กษณะโครงการเป็นฝายทดน้าพร้อมคลองส่งน้า การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ใน
ปี พ.ศ. 2548 มีพื้นที่ชลประทาน 12,765 ไร่ โครงการชลประทานดุสน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านหัวสะพานเหล็ก
ตาบลควนโดน อาเภอควนโดนจังหวัดสตูล สภาพแหล่งน้าต้นทุน ต้นน้าลาคลองดุสนเกิดจากเทือกเขาแก้วและ
เขาจีน ความยาวของคลองดุสนถึงจุด หัวงานฝายดุสน ประมาณ 25 กิโลเมตร พื้นที่รับน้าประมาณ 288.79
ตารางกิโลเมตร มีแหล่งน้าสาขาย่อย จานวน 9 สาขา ในฤดูฝนปริมาณน้าไหลผ่าน ประมาณ 20-50 ลูกบาศก์
เมตร/วินาที ในฤดูแล้งประมาณ 1-2 ลูกบาศก์เมตร/วินาที สภาพป่าต้นน้าค่อนข้างสมบูรณ์ โครงการประตู
ระบายน้าคลองบาโรย ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตาบลปากน้า อาเภอละงู จังหวัดสตูล สภาพแหล่งน้าต้นทุน คลองบาโรย
เป็นคลองธรรมชาติ ไม่มีต้นน้าทาหน้าที่ในการเก็บกักน้าฝนและระบายน้าในฤดูฝนมีความยาวประมาณ 8
กิโลเมตร พื้นที่รับน้าประมาณ 8 ตารางกิโลเมตร โครงการคลองท่าแพร มีจุดที่ตั้งหัวงานอยู่ในเขตบ้านถ้าทะลุ
ตาบลควนโดน อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล สภาพแหล่งน้าต้นทุน ต้นน้าของโครงการนี้เกิดจากเขาหลายลูก
เช่น เขาควนกาหลง เขาขาว เขาไฟไหม้ควนด้ง และควนสี่เด้น คลองท่าแพเกิดจากลาห้วยสาขาหลายสายไหล
มารวมกันแล้วไหลลงคลองรังกาบริเวณบ้านทุ่งริน อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ลักษณะลาน้าค่ อนข้างคดเคี้ยว
คลองท่ าแพเป็ น ล าน้ าขนาดกลางที่ มี น้ าไหลตลอดปี ขนาดความกว้างของล าน้าประมาณ 20 เมตร ลึ ก
ประมาณ 4.50 เมตร ท้องล าน้ าเป็ น ดินทราย พื้ นที่รับน้าเหนือจุดที่ตั้งหั วงานวัดจากแผนที่มาตราส่ว น
1:50,000 ได้ป ระมาณ 66.70 ตารางกิโลเมตร ความยาวของลาน้าจากต้นน้าถึงจุดที่ตั้งหั วงานประมาณ
19.5 กิโลเมตร ส่วนลาดเทของน้าบริเวณหัวงานประมาณ 1:600
แหล่งน้าชลประทาน
แหล่งน้าชลประทานที่มีอยู่ในจังหวัด ประกอบด้วย แหล่งน้าตามโครงการชลประทาน
ขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย-มาเลเซีย โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า ที่สร้างแล้วเสร็จถึงปัจจุบัน จานวน 14๔ แห่ง สามารถกักเก็บน้า
ได้ ป ระมาณ 3,100,000 ลู ก บาศก์ เมตร และมี พื้ น ที่ ได้ รั บ ประโยชน์ จ ากโครงการชลประทานทั้ ง สิ้ น
12๕,๔๘0 ไร่ สาหรับโครงการชลประทานขนาดกลาง3 โครงการ ดังนี้
โครงการฝายดุสน ตาบลควนโดน อาเภอควนโดน พื้นที่ 32,๖๐๐ ไร่
โครงการประตูระบายน้าบาโรย ตาบลปากน้า อาเภอละงู พื้นที่ 3,๐๐0 ไร่
โครงการฝายคลองท่าแพร ตาบลควนโดน อาเภอควนโดน พื้นที่ 1๓,๒๐๐ ไร่

หน้า 17

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖1

ภาพแสดงลุ่มน้าสาขาและแหล่งน้าสาคัญ
 น้าใต้ดิน
ศักยภาพแอ่งน้าบาดาลระนอง-สตูล
แอ่ งน้ าบาดาลระนอง-สตู ล ตั้งอยู่ท างด้ านทิ ศ ตะวัน ตกของประเทศครอบคลุ ม พื้ น ที่
7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง
และจั งหวัด สตู ล มี เนื้ อ ที่ ทั้ งหมด 20,017 ตารางกิ โลเมตร หรือ 12,510,625 ไร่ มี ระยะทางจากด้ า น
เหนือสุด -ด้านใต้สุด จากจังหวัดระนอง-จังหวัดสตูลประมาณ 483 กิโลเมตรและมีระยะทางจากด้านตะวันตกสุดด้านตะวันออกสุด จากจังหวัดภูเก็ต-จังหวัดตรัง ประมาณ 155 กิโลเมตร ประกอบด้วยชั้นหินอุ้มน้าที่เป็นแหล่ง
น้าบาดาล ทั้งในหินร่วน ดังต่อไปนี้
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-ชั้นหินอุ้มน้าตะกอนทรายชายหาด (Beach Sand Aduifers : Qbs) ประกอบด้วย ทรายละเอียด
ถึงทรายหยาบ ที่สะสมตัวตามแนวชายหาด ความลึกโดยเฉลี่ยของชั้นหินอุ้มน้า 2-8 เมตร ปริมาณน้าที่ได้อยู่
ในเกณฑ์ 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้นตาบลลาดเหนือ อาเภอเมืองภูเก็ต
ตาบลป่ าตอง อ าเภอกระทู้ จั งหวัดภู เ ก็ ต ที่ น้ าบาดาลมี ป ริม าณสารทั้ งหมดที่ ล ะลายน้ าได้ ม ากกว่า 1,500
มิลลิกรัมต่อลิตร
-ชั้นหิ นอุ้มน้ าตะกอนน้าพา (Floodplain deposits Aquif : Qfd) ประกอบด้วย ตะกอน
กรวด ทราย ทรายแป้งและดินเหนียว ความลึกโดยเฉลี่ยของชั้นหินอุ้มน้าประมาณ 10-50 เมตร ปริมาณน้าที่ได้อยู่
ในเกณฑ์ 2-10 ลู กบาศก์เมตรต่อชั่ว โมง คุณ ภาพน้าอยู่ในเกณฑ์ ดี ยกเว้นตาบลโคกกลอย ตาบลนาเตย
ตาบล ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา และบริเวณพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลคุณภาพน้ากร่อย-เค็ม
-ชั้นหินอุ้มน้าตะกอนเศษหินเชิงเขา (Colluviums Aquif : Qfl) ประกอบด้วย ตะกอน
กรวด ทราย ทรายแป้ง ดิน เหนียว และเศษหินแตกหั ก ความลึกโดยเฉลี่ยของชั้นหินอุ้มน้าประมาณ 10-60
เมตร ปริมาณน้าที่ได้อยู่ในเกณฑ์ 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์ดี
-ชั้ น หิ น อุ้ ม น้ าหิ น ตะกอนกึ่ ง แปรยุ ค เพ อร์ เ มี ย น -คาร์ บ อนิ เ ฟ อร์ รั ส (PermianCarboniferous Meta sedimentary : PCms) ประกอบด้วย หิ นโคลนปนกรวด หิ นดินดาน หิ นทราย และ
หินควอร์ตไซต์ ความลึกถึงชั้นในน้าอยู่ในช่วง 20-40 เมตร ปริมาณน้าที่ได้อยู่ในเกณฑ์ 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง ในพื้นที่ภูเขาตะวันตก และ 10-20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ในบริเวณพื้นที่ราบตะวันออกของแอ่งน้า
บาดาลสุราษฎร์ธานี พบทั่วไปทุกอาเภอของจังหวัดพัทลุง จังหวัดระนองและจังหวัดพังงา
-ชั้น หิ น อุ้ ม น้ าหิ น ตะกอนกึ่ งหิ น แปรยุ ค แคมเบรีย น (Cambrian Meta - sedimentary
Aquifers : Ems) ประกอบด้วย หินทรายและหินทรายแป้ง พบแผ่ขยายตัวบริเวณอาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงและ
อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ความลึกถึงชั้นหินให้น้าอยู่ในช่วง 20-40 เมตร ปริมาณน้าที่ได้อยู่ในเกณฑ์น้อยกว่า
2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้าดี
-แหล่งน้าบาดาลในชั้นหินอุ้มน้าหินแปรอายุไซลูเรียน - ดิโวเนียน (Silurian - Devonian
Metamorphic Aquifers : SDmm) ประกอบด้วย หินควอร์ตไซต์ หินควอร์ต-ชีสต์ หินชีสต์ หินฟิลไลต์ หินชนวน
และหิ น อ่อน พบแผ่ ขยายตัวบริเวณ อาเภอป่าบอน อาเภอศรีนครินทร์ อาเภอศรีบรรพต อาเภอป่าพะยอม
จังหวัดพัทลุง อาเภอจุฬาภรณ์ อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และบริเวณจังหวัดสตูล ความลึกถึงชั้นหิน
ให้น้าอยู่ในช่วง 20-50 เมตร ปริมาณน้าที่ได้อยู่ในเกณฑ์น้อยกว่า 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้าดี
ที่มา: สานักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาล (2555), รายงานฉบับสมบูรณ์พื้นที่ภาคใต้ กรมทรัพยากรน้าบาดาล

สถานการณ์น้าบาดาลแอ่งน้าบาดาลระนอง-สตูล
ปริมาณการใช้น้า พื้นที่แอ่งน้าบาดาลระนอง-สตูล เพื่อการอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม รายละเอียดดังตาราง
ตาราง แสดงปริมาณการใช้น้าเพื่อการอุปโภค บริโภค (ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี)
ประปาภูมิภาค
ผิวดิน บาดาล

หมู่บ้าน/เทศบาล
ผิวดิน บาดาล

บ่อน้า
ตื้น

บ่อบาดาล
เอกชน

3.17

3.02

1.04

1.20

-

4.65

รวมทั้งหมด
ผิวดิน
บาดาล

6.18

แหล่งน้าทีน่ ามาใช้
ผิวดิน
บาดาล

6.89 47.29 52.71

ที่มา : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
ช้อมูล ณ เดือนมกราคม 2561
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ตารางแสดงปริมาณการใช้น้าเพื่ออุตสาหกรรม (ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี)
ประปาภูมิภาค
ผิวดิน
0.47

บ่อบาดาล
เอกชน
2.27

บาดาล
-

รวมทั้งหมด
ผิวดิน
0.47

บาดาล
2.27

ที่มา : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
ช้อมูล ณ เดือนมกราคม 2561

ตาราง แสดงปริมาณการใช้น้าเพื่อเกษตรกรรม (ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี)
บ่อบาดาลเอกชน
0.56

บ่อน้าตื้น
1.02

รวมทั้งหมด
1.57

ที่มา : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
ช้อมูล ณ เดือนมกราคม 2561

คุณภาพน้าบาดาล
จังหวัดสตูล สถานการณ์คุณภาพน้าในปัจจุบัน โดยภาพรวมนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกัน
คือ น้าบ่อมีคุณภาพน้าดีขึ้นมาก (ปริมาณคลอไรด์น้อยกว่า 250 มิลลิกรัมต่อลิตร)
ที่มา: สานักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาล (2555) รายงานฉบับสมบูรณ์พื้นที่ภาคใต้ กรมทรัพยากรน้าบาดาล

จานวนบ่อน้าบาดาล
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จังหวัดสตูล มีบ่อน้าบาดาลทั้งหมด จานวน 533 บ่อ (นับรวม
เป็นปีงบประมาณ) ซึ่งมากกว่าปี 2559 จานวน 38 บ่อ
ตาราง แสดงจานวนบ่อบาดาลในท้องที่จังหวัดสตูล ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๖๐
ข้อมูล
จานวนบ่อบาดาล

จานวนบ่อบาดาล (บ่อ)
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
412
495
533

ที่มา: สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม 25๖๑

การพัฒนาแหล่งน้าในปัจจุบัน
จังหวัดสตูล ได้มีการพั ฒ นาแหล่ งน้า เพื่ อนามาใช้ป ระโยชน์ด้านอุป โภคและบริโภค เพื่ อ
การเกษตร นอกจากนั้น ยังช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝ นอีกด้วย มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าดาเนินงานหลาย
หน่วยงาน เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้า และกรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น สาหรับการ
พัฒนาแหล่งน้าใต้ดินและบ่อน้าตื้น การพัฒนาน้าใต้ดินขึ้นมาใช้ มีการกระจายอยู่ทั่วไป ส่วนใหญ่มีการนาขึ้นมา
ใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค ปริมาณน้าที่สูบขึ้นมาใช้มีตั้งแต่เล็กน้อยจนถึง ๘ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บางแห่ง
มีปริมาณน้ามากถึง ๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ความลึกของชั้นหินมีตั้งแต่ ๖-๔๐ เมตร และน้าอยู่ในเกณฑ์
คุณภาพดี น้าที่ได้ส่วนใหญ่จะเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคเท่านั้น ยังไม่มีการพัฒนามาใช้ทางการเกษตร
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สภาพปัญหาและแนวทางในการบริหารจัดการน้า
พื้นที่ต้นน้า
สภาพภู มิป ระเทศของจังหวัดสตูล พื้น ที่ต้นน้ามาจากพื้ นที่ ป่าที่เป็ นภูเขาอยู่ทางด้าน
ทิ ศ เหนื อ และทิ ศ ตะวัน ออก เป็ น ที่ ชั้ น คุ ณ ภาพลุ่ ม น้ า 1A และ 1B ซึ่ งมี ศั ก ยภาพเหมาะสมเป็ น พื้ น ที่ ต้ น น้ า
มีปัญหาการลักลอบตัดไม้ นาไปแปรรูปจาหน่าย และการตัดไม้เพื่อเปลี่ยนเป็นสวนยางพารา พื้นที่ป่าไม้ลดลง
เฉลี่ยปีละหลายพันไร่ เช่น ในบริเวณป่าอนุรักษ์และบริเวณเขตติดต่อของอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
โดยเฉพาะในพื้นที่ต้นน้าของอาเภอควนกาหลง อาเภอควนโดน และอาเภอละงู การบุกรุกป่าเพื่อทาการเกษตรใน
พื้นที่ต้นน้า ส่งผลให้ความชุ่มชื้นของผืนป่าลดลง น้าฝนกระทบผิวดินโดยตรง ไหลเร็ว เกิดการชะล้างพังทลายของ
ดินในระดับรุนแรงถึงรุนแรงมากประมาณร้อยละ 0.3 ของพื้นที่ ซึ่งถือว่าปัญหาการชะล้างพังทลายยังมีน้อย
น้าป่าไหลหลากจากต้นน้าลงมามาก จนเกิดน้าล้นตลิ่งในลาน้าสาขา ซึ่งมีความลาดชันสูง และหน้าตัดของลาน้ามี
ความกว้างไม่สม่าเสมอ เข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมเป็นเวลาช่วงสั้นๆ
พื้นที่กลางน้า
มีปัญ หาการขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และในการสนับสนุนการท่องเที่ยว
สาหรับการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรมีน้อยถึงปานกลาง เฉพาะพื้นที่ที่มีการทานา การพัฒนาเมืองและชุมชน
ขาดการควบคุมและการวางแผนอย่ างเหมาะสม มีการก่อสร้างสิ่งกีดขวางทางน้าต่าง ๆ การถมที่ดินในพื้นที่
แก้มลิงธรรมชาติ ซึ่งเป็นเหตุให้มีพื้นที่กักเก็บน้าและทางระบายน้าลดลง แม้จะมีการสร้างท่อลอดแล้วแต่ก็ยังมีไม่
มากพอ หรือมีขนาดเล็กเกินไปที่จะระบายน้าได้ทัน รวมทั้งระบบเก็บกักน้าและชะลอน้าหลากในลุ่มน้าก่อนที่จะ
ไหลเข้าสู่เขตเมืองและชุมชนมีไม่เพียงพอ
พื้นที่ปลายน้า
การท่ องเที่ ย วและการพั ฒ นาที่ กระจายตั วท าให้ มี ปั ญ หาขยะ น้ าเสี ย และการบุ กรุ ก
ป่าชายเลน เพื่อประกอบธุรกิจ
4) ทรัพยากรธรณี
สภาพทางธรณีวิทยาของจังหวัดสตูลมีชั้นหินที่อายุแตกต่างกันหลายยุค ทาให้มีการสารวจพบ
แหล่งแร่ที่สาคัญหลายชนิดด้วยกัน เช่น แบไรท์ พบบริเวณอาเภอทุ่งหว้าและอาเภอควนกาหลง พลวง พบบริเวณ
อาเภอควนกาหลงและอาเภอละงู ดีบุก พบบริเวณอาเภอควนโดนและอาเภอเมืองสตูล ตะกั่ว พบบริ เวณอาเภอ
ควนกาหลง เหล็ก พบบริเวณอาเภอควนโดนและอาเภอควนกาหลง นอกจากนั้นยังพบแร่อื่น ๆ อีกหลายชนิด
เช่น ถ่านหิน หินปูน โดโลไมล์ และวุลแฟรม เป็นต้น
อุท ยานธรณี หลั ก ฐานทางธรณี วิท ยาของจังหวั ด สตู ล บ่ งชี้ ว่า แผ่ น ดิ น สตู ล มี วิวัฒ นาการ
ทางด้านธรณีวิทยามากกว่าห้าร้อยล้า นปี นับย้อนกลับไปได้สามช่วงมหายุค คือ มหายุคพาลีโอโซอิก หรือ
มหายุ คเก่า มหายุคมีโซโซอิก หรือ มหายุคกลาง และมหายุคซีโนโซอิก ซึ่งเป็นมหายุคปัจจุบันที่โลกกาลั ง
วิวัฒนาการอยู่ ผลผลิตที่ยิ่งใหญ่ของกระบวนการทางธรณีวิทยา คือ มีแหล่งธรณีที่หลากหลาย ทั้งถ้าเล ถ้าลอด
แหล่งซากดึกดาบรรพ์ น้าตก หน้าผา ชายหาดและพุน้าร้อน ที่เปรียบได้ดั่งประติมากรรมธรรมชาติ ที่มีค่ากลาย
มาเป็น แหล่ งท่องเที่ยวเชิงธรณี ที่ส าคัญ อย่างยิ่งของจังหวัดสตูล เช่น กลุ่มหินทรายตะรุเตา ยุคแคมเบรียน
ถ้าเลสเตโกดอน เขตข้ามกาลเวลา ถ้าภูผาเพชร ถ้าเจ็ดคต หรือถ้าสัตคูหา ทะเลบัน
ปัญหาด้านทรัพยากรธรณี
จากข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด ไม่พบประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรธรณีในพื้นที่ แต่เป็นปัญหา
ในเชิงข้อมูล เนื่องจากจังหวัดสตูลยังขาดข้อมูลด้านทรัพยากรธรณี
หน้า 21

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖1

แผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดสตูล

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 อุทยานธรณีสตูล
ประวัติความเป็นมา
การจั ดตั้ งอุ ท ยานธรณี ข องจังหวัด สตู ล เริ่ม ขึ้น ในปี พ.ศ. 2552 ด้ วยความร่ว มมื อ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน อาทิ กรมทรัพยากรธรณี จังหวัดสตูล สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาลัยชุมชนสตูล
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ โดยได้ ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การพั ฒ นาไปสู่ ก ารจั ด ตั้ ง อุ ท ยานธรณี ส ตู ล
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้กาหนดให้พื้นที่จังหวัดสตูล เป็น Pilot Project ในการที่จะผลักดันไปสู่อุทยานธรณีโลก โดยเริ่มมี
การสารวจแหล่งธรณีวิทยาในจังหวัดสตูล พบแหล่งธรณีวิทยาที่มีความสาคัญ จานวน 72 แหล่ง ทั้งบนบกและใน
ทะเล จึงได้จัดตั้งคณะทางานอุทยานธรณีประจาจังหวัดสตูล ขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน และ
มีผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล เป็นเลขานุการ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล โดยความเห็นชอบของ คณะทางานอุทยานธรณี สตูล ได้ประกาศให้ จังหวัดสตูล
เป็นอุทยานธรณีระดับจังหวัด โดยกาหนดให้เขตพื้นที่อาเภอทุ่งหว้า อาเภอละงู อาเภอมะนัง และอาเภอเมือง
สตูล เป็นพื้น ที่อุทยานธรณีจังหวัดสตูล และมอบหมายให้ นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลทุ่งหว้า เป็นผู้อานวยการอุทยานธรณีสตูล วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 กรมทรัพยากรธรณี ได้ประกาศ
ให้อุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ และในระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2560 Mr. Patrick
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Mckeever ผู้ เชี่ ย วชาญจาก UNESCO เดิ น ทางมาตรวจเยี่ ย มอุ ท ยานธรณี ส ตู ล โดยได้ ตั้ งข้ อ สั ง เกตและให้
ค าแนะน าในการเตรี ย มพร้ อ มรั บ การประเมิ น จากคณะกรรมการประเมิ น จากยู เนสโก ต่ อ มาส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล ได้จัดทา Road Map การสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายอุทยาน
ธรณีโลก ของ UNESCO บัดนี้คณะทางานได้จัดเตรียมข้อมูลเอกสารเพื่อรอรับการประเมินอุทยานธรณีสตูล
เป็นอุทยานธรณีโลก จากยูเนสโก และกาลังเร่งดาเนินการ รวบรวมข้อมูลการประเมินตนเอง Self evaluation
documents 5 ด้ าน ได้ แ ก่ ด้ า นธรณี วิ ท ยาและภู มิ ป ระเทศ ด้ า นโครงสร้ างการบริห ารจั ด การ ด้ านการ
สื่อความหมายเพื่อการให้ การศึกษาด้านสิ่ งแวดล้ อม ด้านการท่องเที่ยวเชิงธรณี วิทยา และด้านการพัฒ นา
เศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างยั่งยืน
ลักษณะเด่นทางด้านธรณีวิทยาของอุทยานธรณีสตูล
- ภูมิประเทศคาสต์ หรือภูมิประเทศในพื้นที่หินปูนที่เกิดจากการสึกกร่อน ละลายและ
พัดพาโดยน้าฝน ธารน้าผิวดินและธารน้าใต้ดิน ทาให้เกิดเป็นภูเขาโดด ยอดเขาตะปุ่มตะป่่า หน้าผาชัน มีถ้า
และหินงอกหินย้อย ธารน้าผุด ธารน้าหาย สุสานหินปูน พบมากในเขตอาเภอทุ่งหว้าและมะนัง เช่น ถ้าเล-สเต
โกดอน ถ้าภูผาเพชร ถ้าเจ็ดคต น้าตกวังสายทอง น้าตกธารปลิว ฯลฯ
- ฟอสซิลมหายุคพาลีโอโซอิก พบฟอสซิลสาคัญครบทั้ง 6 ยุค ในมหายุคพาลีโอโซอิก
ฟอสซิลบางชนิดเก่าที่สุดในประเทศไทย (อายุมากกว่า 500 ล้านปี) เช่น ไทรโลไบต์จากเกาะตะรุเตา บางชนิด
พบมากและโดดเด่นที่สุดในประเทศไทย เช่น สโตรมาโตไลต์ นอติลอยด์ นอกจากนี้ ยังพบฟอสซิลยุคใหม่พวก
ช้างดึกดาบรรพ์ “สเตโกดอน” และ “เอลิฟาส” ภายในถ้าเลเป็นแห่งแรกของภาคใต้ด้วย พื้นที่แหล่งฟอสซิล
ส่วนมากพบในเขตอาเภอละงูและทุ่งหว้า
- หมู่เกาะตะรุเตา – เภตรา เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกและเป็นหมู่เกาะ
ในทะเลอันดามัน โดยเกาะตะรุเตา ได้รับการยกย่องเป็นมรดกอาเซียน เกาะหลีเป๊ะเป็นเกาะที่มีนักท่องเที่ยว
มากที่สุดของจังหวัด พืชพรรณเป็นป่าดงดิบตามธรรมชาติ หาดทรายหาดหินสวยงาม สะพานหินธรรมชาติและ
ผาชันของเกาะที่แปลกตา น้าทะเลที่ใสเหมือนกระจก ปะการังที่สมบูรณ์ วิถีชีวิตชาวเลที่อยู่กับทะเล รวมเกาะ
ทั้งหมดกว่า 70 เกาะ อยู่ในเขตปกครองทั้งอาเภอเมือง ละงู และอาเภอทุ่งหว้า
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาที่โดดเด่นของอุทยานธรณีสตูล
- เกาะหลี เป๊ ะ อาดั ง ราวี เกาะหิ นงาม เกาะไข่ เกาะตะรุเตา เกาะบุ โหลน ฯลฯ มี หาด
ทรายขาวที่ สวยงาม น้ าทะเลใสสี ฟ้ า เทอร์ ค อยส์ มี ทั้ ง เย็ น และอุ่ น ปะการั งที่ ส วยงาม วิ ถี ชี วิ ต ชาวเลที่ เป็ น
เอกลักษณ์ ประวัติศาสตร์ตะรุเตาหรือมรดกแห่งอาเซียนที่ควรค่าแก่การศึกษา
- ถ้าภูผาเพชร ถ้าเจ็ดคต ธารล่องแก่งและน้าตกวังสายทอง ในอาเภอมะนัง และอาเภอ
ละงู เป็นถ้าที่สวยงามอลังการที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และธารน้าที่ไหลผ่านแก่ง น้าตกที่สาดสะพรั่ง
สามารถพายเรือล่องแก่ง และอาบน้าที่เย็นฉ่า ได้ทั้งความตื่นเต้นและชุ่มชื่นใจ
- ถ้าเล-สเตโกดอน และพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดาบรรพ์ในอาเภอทุ่งหว้า เป็นถ้าเลที่มีน้า
ทะเลขึ้นลงลอดถ้าแบนอุโมงค์กว้างทะลุใต้ภูเขาใหญ่ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร และในท้องธารของถ้าเล
พบทั้งขวานหิน และฟอสซิลช้างดึกดาบรรพ์สกุลสเตโกดอนและสกุลเอลิฟาส รวมทั้งแรดดึกดาบรรพ์ อีกอย่าง
น้อย 2 สกุล เป็นถ้าเลที่มีผนังและหินย้อยสวยงาม มีบริการพายเรือแคนูท่องเที่ยวเกือบทุกวัน ส่วนพิพิธภัณฑ์ก็
เป็ น หนึ่ งเดี ย วของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เกี่ ย วกับ ช้างและช้ างดึ ก ดาบรรพ์ ข องภาคใต้ รวมทั้ งแสดงฟอสซิ ล ทั้ ง 6 ยุ ค
ในมหายุคพาลีโอโซอิกของแผ่นดินทะเลสตูลดึกดาบรรพ์ ตั้งแต่เมื่อกว่า 500 ล้านปีก่อน
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ผลที่จะได้รับเมื่อเป็นอุทยานธรณีระดับโลก
การที่จะยกระดับอุทยานธรณีพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ให้เป็นอุทยานธรณีระดับโลกได้นั้น จะต้อง
ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของพื้นที่ ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งข้อมูลเชิงการอนุรักษ์ การเรียนรู้ สื่อความหมาย ระบบ
ฐานข้อมูลแหล่งธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว ป้ายบอกทาง การมีส่วนร่ว มของชุมชน รวมถึงองค์ประกอบของ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และความยั่งยืนในการบริหารจัดการ ดังนั้น การจะให้ได้มาซึ่งอุทยานธรณีระดับโลก รัฐบาล
ท้องถิ่น และประชาชนในพื้ นที่ ต้ องให้ ความร่วมมื อและช่วยกันผลั กดั นจนคณะผู้ ตรวจประเมินจากองค์การ
UNESCO ยอมมอบ LOGO Global Geopark ให้ เท่ากับเป็นการยืนยันว่าแหล่งนั้น พื้นที่นั้นได้มาตรฐานเป็น
สถานที่ที่พร้อมต่อการรองรับการท่องเที่ยว และพร้อมสาหรับการศึกษาเรียนรู้ เมื่อได้รับการประกาศให้เป็น
อุทยานธรณี ระดับ โลกแล้ ว จะได้รับการประชาสัมพันธ์ในระดับโลกจากยูเนสโก ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรณีวิทยา และสามารถนาแบรนด์อุทยานธรณีของยูเนสโกมาใช้ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ได้ และทรัพยากรธรณี
จะได้รับการอนุรักษ์ให้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจของท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอุทยาน
ธรณีจะดีขึ้น เพราะจะมีรายได้จากการจาหน่ายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น และจะมีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่า
5) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ป่าชายเลน จังหวัดสตูลมีพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งสามารถพบได้ในเขตอาเภอที่ติดชายฝั่งทะเล
ได้แก่ อาเภอทุ่งหว้า อาเภอละงู อาเภอท่าแพและอาเภอเมืองสตูล มีเนื้อที่ประมาณ ๒๗๗,๔๓๖.๕๕ ไร่ คิด
เป็นร้อยละ ๑๔.๘๔ ของพื้นที่จังหวัด (ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน ๕ ป่า ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่ง
บางส่วนซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติ มีเนื้อที่รวมประมาณ จานวน ๓๒๒,๗๐๕.๗๖ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๖
ของพื้นที่จังหวัด) และสถานการณ์ป่าชายเลนจังหวัดสตูลมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อย ๆ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔ มีการกาหนดป่าชายเลนของจังหวัด
สตูลออกเป็น ๕ ป่า คือ
-ป่าชายเลน จ.สตูล ตอนที่ ๑ อยู่ในเขตอาเภอทุ่งหว้าและอาเภอละงู
-ป่าชายเลน จ.สตูล ตอนที่ ๒ อยู่ในเขตอาเภอละงูและอาเภอเมืองสตูล
-ป่าชายเลน จ.สตูล ตอนที่ ๓ (ป่าปาเต๊ะ-ป่ากลัดจูด) อยู่ในเขตอาเภอเมืองสตูล
-ป่าชายเลน จ.สตูล ตอนที่ ๔ (ป่าเจ๊ะบิลัง-ป่าตันหยงโป-ป่าตามะลัง)
อยู่ในเขตอาเภอเมืองสตูล
-ป่าชายเลน จ.สตูล ตอนที่ ๕ อยู่เขตอาเภอเมืองสตูล
ตารางแสดงข้อมูลพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดสตูล
พื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดสตูล ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๑๔
(ไร่)
๒๗๗,๔๓๖.๕๕

พื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดสตูล
(ไร่)
ปี ๒๕๔๒
ปี ๒๕๕๒
ปี ๒๕๕๗
๒๑๕,๖๐๓
๒๒๓,๖๓๙
๒๒๕,๘๙๐

ที่มา: สานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, เดือนมกราคม ๒๕๖๑

การกัดเซาะชายฝั่ง ชายหาดจังหวัดสตูลมีความยาวรวม ๑๖๑.๔๐ กิโลเมตร ส่วนใหญ่
คงสภาพปกติ สามารถพบได้ในเขตอาเภอ ๔ อาเภอ ได้แก่ อาเภอทุ่งหว้า อาเภอละงู อาเภอท่าแพ และอาเภอ
เมือง พื้นที่ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะมีแนวโน้มลดลง ปี ๒๕๕๙ พบว่ามีการกัดเซาะเป็นระยะทาง ๑๐.๙๙ กิโลเมตร
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และลดลงเหลื อ ๐.๓๑ กิโลเมตร ในปี ๒๕๖๐ เนื่องจากได้รับ การแก้ไขปัญ หาจากหน่ วยงานภาครัฐ เช่ น
โครงการสร้างเขื่อนหินทิ้งริมชายหาด เป็นต้น รายละเอียดดังตาราง
ตาราง แสดงข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสตูล
พื้นที่ชายฝั่งจังหวัดสตูล
(กิโลเมตร)

ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

ปี ๒๕๖๐

๑๖๐.๗๐

๓๔.๔

๑๐.๙๙

๐.๓๑

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, เดือนมกราคม ๒๕๖๑

หญ้ าทะเล ที่พบในจังหวัดสตูล มีทั้งหมด ๕ ชนิด Cymodocea rotundata, Enhalus
acoroides, Halodule uninervis, Halophila beccarii และ Halophila ovalis บริ เวณที่ พ บแหล่ ง หญ้ า
ทะเล ได้แก่ เกาะลิดี เกาะตันหยง เกาะสาม เกาะผี เกาะเกวเล็ก และบ้านตันหยงโป โดยบริเวณบ้านกลางถึงบ้าน
ตันหยงโป ซึ่งมีลักษณะเป็นอ่าวตื้น ๆ พบผืนหญ้าทะเลขนาดเล็ก ๔ แห่ง ห่างออกมาจากชายฝั่งประมาณ ๑๒๐
เมตร ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร หญ้าทะเลบริเวณนี้มีค่อนข้างน้อย มีกระจัดกระจายไม่เป็นผืนเดียวกัน
และอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม โดยอาจมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในแง่ของพื้นตะกอนดินท้อง
ทะเล และยังพบว่ามีการทาประมงอวนรุน อวนกุ้ง อวนปูม้า อวนปิดอ่าว ใช้อวนตาถี่สีฟ้า โดยมีการปิดกั้นทาง
น้าไหลออกตลอด
จังหวัดสตูลมีแหล่งที่พบหญ้าทะเลอยู่ ๕ บริเวณ คือ
-บ้านบากันเคย พบหญ้าทะเลชนิด หญ้าใบมะกรูด (Halophila beccarii)
-บ้านกลาง พบหญ้าทะเลชนิด หญ้าผมนาง (Halodule uninervis)
-บ้านตันหยงโป พบหญ้าทะเลชนิด หญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตา (Cymodocea rotundata)
-บ้านหาดทรายขาว พบหญ้าทะเลชนิด หญ้าคาทะเล (Enhalus acorides)
-เกาะมดแดง พบหญ้าทะเลชนิด หญ้าใบมะกรูดหรือหญ้าใบกลม (Halophila ovalis)
สาเหตุความเสื่อมโทรมของแหล่งหญ้าทะเล ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากกระบวนการทาง
ธรรมชาติ เช่น สภาพพื้น ที่ท้องทะเลไม่เหมาะสม กระแสน้า คลื่นลมแรงและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
รวมทั้งการทาประมงในแหล่งหญ้าทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทาประมงที่ใช้เครื่องมือประเภทเรืออวนลาก
ขนาดเล็ก เรืออวนประกอบเครื่องยนต์ และเรื ออวนทับตลิ่งขนาดใหญ่ การเก็บเกี่ยวหญ้าทะเลเพื่อการค้าและ
การพาณิช ย์และกิจกรรมที่ทาให้ คุณ ภาพน้าทะเลชายฝั่งเสื่ อมโทรม ตัวอย่างเช่น การพัฒ นาโครงการหรือ
กิจกรรมชายฝั่ง เช่น การทาเหมือง การตัดถนน การขุดลอกร่องน้า การถมทะเล การก่อสร้าง และน้าเสียที่
ระบายจากโรงงานอุ ตสาหกรรม ชุมชน บ้านเรือนและการทานากุ้ง ส่งผลให้น้าทะเลมีปริมาณตะกอนสูงขึ้น
เป็นการเพิ่มความขุ่นของน้าทะเลในบริเวณที่มีแหล่งหญ้าทะเล ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของหญ้า
ทะเล
ปะการั ง จั งหวัด สตู ล มี แ นวปะการังก่อ ตั ว ได้ เฉพาะตามเกาะที่ อยู่ ห่ างฝั่ งแผ่ น ดิ น ใหญ่
ส่วนชายฝั่งแผ่น ดิน ใหญ่และเกาะที่อยู่ใกล้ฝั่งแผ่ นดินใหญ่ มีป่าชายเลนกระจายอยู่ทั่วไปจนแนวปะการังไม่
สามารถก่ อ ตั ว ได้ พบพื้ น ที่ แนวปะการั งรวมทั้ งสิ้ น ในเขตจั งหวัด สตู ล ประมาณ ๑๕.๗๙ ตารางกิ โลเมตร
แนวปะการังมีทั้ งที่ อยู่ ในสภาพสมบู รณ์ ดีจนถึงเสื่ อมโทรมมาก แต่ส่ ว นใหญ่ อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ป านกลาง
บริเวณที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีมักพบตามเกาะขนาดเล็กที่อยู่ห่างฝั่งแผ่นดินใหญ่ ส่วนบริเวณที่อยู่ในสภาพ
เสื่อมโทรมมักพบตามเกาะที่อยู่ไม่ไกลจากแผ่นดินใหญ่มากนัก ซึ่งบริเวณดังกล่าวนี้ได้รับผลกระทบอย่างมาก
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จากตะกอน ป่าชายเลน แต่ที่น่าสนใจประการหนึ่ง สาหรับเกาะตะรุเตาถึงแม้แนวปะการังเกือบตลอดชายฝั่ง
ตะวันออกอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมแต่เป็นแหล่งที่พบประชากรปลาที่มีค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ปลาสร้อยนกเขา
ปากหมูและปลากะพงสีเลือด มากกว่าในแนวปะการังที่อื่น ๆ แนวปะการังของจังหวัดสตูลอยู่ที่บริเวณเกาะตะ
รุเตา เกาะกลาง เกาะไข่ เกาะตารัง เกาะบิสสี เกาะอาดัง เกาะดาตา เกาะหลีเป๊ะ เกาะหินงาม เกาะราวี เกาะ
มาตอง เกาะตะเกียง เกาะธาวัง และเกาะบูทิส
ปัญหาด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน จังหวัดสตูลมีสภาพเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเล ป่าชายเลน
จึงเป็นส่วนหนึ่งที่มีกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนที่เข้ามาดาเนินการในพื้นที่เพื่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่เนื่องจากพื้นที่ในป่าชายเลนที่มีหลักฐานแสดงสิทธิ์ในที่ดินมีน้อย จึงทาให้มีการ
บุ ก รุก เพื่ อ ทาประโยชน์ โดยต่ อเนื่ อ งมาตลอด โดยอาศัย พื้ นที่ รอยต่อระหว่างพื้ น ที่ เอกสารสิ ท ธิ์ในที่ ดิน กั บ
ป่ า ชายเลนท าให้ ป่ าชายเลนถู ก บุ ก รุ ก ท าลาย ปั จ จุ บั น ปั ญ หาการบุ ก รุก พื้ น ที่ ป่ าชายเลนลดลง เนื่ อ งจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าชายเลน และได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ร่วมกับทางราชการเพิ่มมากขึ้น สถานการณ์ป่าชายเลนจังหวัดสตูลจึงมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตามก็ยัง
มีพื้นที่บางส่วนที่มีประชาชนเข้าไปอยู่อาศัยทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนโดยไม่มีเอกสิทธิ์ ซึ่งปัญหาดังกล่าว
จังหวัดสตูล ร่ วมกับ หน่ วยงานที่เกี่ย วข้องอยู่ระหว่างดาเนิน การแก้ไข ปัญ หาความเสื่ อมโทรมของปะการัง
เกิดจากการระเบิ ดปลา ตะกอนชายฝั่ ง การทอดสมอเรือ ขยะ ปลาดาวมงกุฎ หนามและลมมรสุ ม ในการ
แก้ ปั ญ หากรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง และกรมอุ ท ยานแห่ งชาติ สั ต ว์ป่ า และพั น ธุ์ พื ช ได้ พ ยายาม
ลาดตระเวนตรวจตราและจับกุมการทาลายปะการังจากการระเบิดปลา และได้มีการติดตั้งทุ่นผูกเรือเพื่อแก้ไข
ปัญหาการทอดสมอเรือเพื่อเป็นการรักษาปะการังให้คงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ใน ๔ อาเภอของจังหวัดสตูลมีแนวโน้มลดลง และได้รับการแก้ไขปัญหาไปแล้วในบางพื้นที่ ปัญหาความเสื่อม
โทรมของแหล่งหญ้าทะเล พบว่าส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติ สาหรับปัญหาด้านทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง เป็ นปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน
 ความหลากหลายทางชีวภาพ
สัตว์ทะเลหายาก/สัตว์ที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่พะยูนและเต่าทะเล บริเวณที่พบ
คือ เกาะลิดีซึ่งเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรามีการพบพะยูนเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีแหล่งหญ้า
ทะเลซึ่งเป็นอาหารของพะยูน เกาะตะรุเตาซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทาการอุทยานแห่งชาติตะรุเตา มีศูนย์นิทรรศการ
จัดแสดงรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ เช่น ซากสัตว์โบราณที่กลายเป็นหิน มีอายุอยู่ในสมัย ๔๐๐-๕๐๐๐ ล้านปี
มาแล้ว รวมทั้งปะการังและสัตว์น้าชนิดต่าง ๆ บ่ออนุบาลเต่าทะเล ซึ่งเพาะเลี้ยงลูกเต่าที่เก็บรวบรวมมาจาก
ชายหาดของเกาะต่าง ๆ เต่าที่พบบริเวณอุทยานมี ๓ ชนิด คือ เต่าตนุ เต่ากระและเต่าตาแดง หมู่เกาะอาดัง ราวี อยู่ห่างจากเกาะตะรุเตาไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๔๐ กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด ๘๐ กิโลเมตร มีเนื้อ
ที่เกาะประมาณ ๓๐ ตารางกิโลเมตร ในหมู่เกาะอาดัง -ราวี มีหาดทรายที่สวยงามเหมาะสาหรับการเล่นน้าได้
หลายแห่ง เช่น หาดทรายบนเกาะอาดังและเกาะราวี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาดทรายบนเกาะไข่ ที่มีหาดทราย
ยาวเหยียดและ ซุ้มประตูหินธรรมชาติอันเป็นสัญลักษณ์ของอุทยาน รอบ ๆ เกาะยังมีแนวปะการังอยู่โดยทั่วไป
อีกทั้งเต่าทะเลยังชอบมาวางไข่ไว้เสมอ ในอดีตเคยมีรายงานพบเต่าหัวฆ้อนวางไข่ทางฝั่ งทะเลอันดามัน แต่ใน
ปัจจุบันไม่พบเต่าหัวฆ้อนขึ้นวางไข่อีกเลยตลอดระยะเวลากว่า ๒๐ ปีที่ผ่านมา เข้าใจว่าคงจะสูญพันธุ์ไปจาก
น่านน้าไทยแล้ว สาเหตุที่ทาให้เต่าทะเลมีจานวนลดลงมากจนมีแนวโน้มว่าจะสูญพันธุ์ไปในไม่ช้า เนื่องจาก
อัตราการรอดของลูกเต่าเองในธรรมชาติต่ามาก และใช้เวลานานนับ ๑๐ ปี กว่าจะถึงวัยเจริญพันธุ์ การลักลอบ
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เก็บไข่เต่าทะเล ยังคงมีค่านิยมในการบริโภคไข่เต่าทะเลของนักท่องเที่ยว การลักลอบเก็บไข่เต่าเพื่อบริโภคหรือ
จาหน่ายจึงยังคงมีอยู่ การติดเครื่องมือประมงโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ เต่าทะเลเป็นสัตว์น้าที่หายใจด้วยปอด เมื่อ
ติดอวนหรือเบ็ดอยู่ใต้น้าเป็นเวลานานๆ ก็จะจมน้าตายได้ นอกจากนี้ยังคงมีชาวประมงที่นิยมบริโภคเนื้อเต่า จึง
ทาการดักจับเพื่อไปเป็นอาหาร การบุกรุกทาลายแหล่งขยายพันธุ์ของเต่าทะเล โดยเฉพาะในจังหวัดสตูล ซึ่ง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญมีการบุกรุกชายหาดเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือทากิจกรรมต่างๆ ทาให้สภาพความ
เหมาะสมของแหล่งวางไข่เต่าทะเลหมดไป ปัจจุบันจึงแทบไม่มีที่ให้เต่าวางไข่เลย สภาพแวดล้อมชายฝั่งที่เสื่อม
โทรมลง เต่าทะเลส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเล เมื่อชายฝั่งเสื่อมโทรม เกิดมลภาวะเกิดความสกปรก
ทาให้แหล่งอาหาร และ แหล่งอาศัยของเต่าทะเลเสียไปเป็นสาเหตุให้เต่าทะเลลดน้อยลง ยกเว้น เต่ามะเฟือง
ซึ่งใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในทะเลเปิด
6) สิ่งแวดล้อม
ก. คุณภาพน้าผิวดิน
ส านั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาคที่ ๑๕ ภู เก็ ต ร่ ว มกั บ ส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้ อ มจั งหวัด สตู ล ด าเนิ น การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ าแหล่ งน้ าผิ ว ดิ น มาอย่ างต่ อ เนื่ อ ง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินในพื้นที่จังหวัด
สตูลและเพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผน ป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟูคุณภาพน้า
ให้ เหมาะสมส าหรั บ การน าไปใช้ ป ระโยชน์ ข องประชาชน ตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐
ได้ดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าแหล่งน้าธรรมชาติสายสาคัญ จานวน ๑ สาย ได้แก่ คลองมาบัง
จานวน ๒ สถานี ได้แก่ สถานีที่ ๑ สะพานดุสน หมู่ ๗ ตาบลควนโดน อาเภอควนโดน และ สถานีที่ ๒ มัสยิด
นูรุ้ล อิสลาม หมู่ ๓ ตาบลควนขัน อาเภอเมือง จากการติดตามตรวจสอบคุณ ภาพน้าคลองมาบัง ประจาปี
๒๕๖๐ สรุปได้ว่า
ปี ๒๕๖๐ พบว่าคุณภาพน้าคอลงมาบัง เสื่อมโทรมลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
โดยอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ซึ่งเมื่อพิจารณา การปนเปื้อนของดัชนีคุณภาพน้าที่สาคัญ คือ ปริมาณออกซิเจนที่ละลาย
น้า (DO) ค่าความสกปรกในรูป สารอิน ทรีย์ (BOD) แบคทีเรียกลุ่มโคลิ ฟอร์มทั้งหมด (TCB) และแบคทีเรีย
กลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB) แอมโมเนียในรูปไนโตรเจน (NH3-N) และโลหะหนัก (Heavy Metal) สามารถสรุป
ได้ดังนี้
บริเวณต้นน้า (สถานีเก็บตัวอย่าง BBC๑) คุณภาพน้าอยู่ในระดับเกณฑ์พอใช้ จัดเป็นแหล่ง
น้าผิวดินประเภทที่ ๓ แหล่งน้าที่ได้รับน้าทิ้งจากกิจกรรมในพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุป โภคและ
บริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและกระบวนการปรับปรุงคุณ ภาพน้าทั่วไป การเกษตร มีการ
ปนเปื้อนที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) และมีการปนเปื้อนที่สูงควรเฝ้าระวัง
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB)
บริ เวณปลายน้ า (สถานีเก็ บ ตัว อย่าง BBC๒) คุ ณ ภาพน้าอยู่ในระดับ เกณฑ์ เสื่ อมโทรม
จัดเป็นแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ ๔ แหล่งน้าที่ได้รับน้าทิ้งจากกิจกรรมในพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการ
อุ ป โภคและบริ โ ภค โดยต้ อ งผ่ า นการฆ่ า เชื้ อ โรคตามปกติ แ ละกระบวนการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ าทั่ ว ไป
การอุต สาหกรรม มี การปนเปื้ อนที่ สู งควรแก้ไข ได้ แก่ แบคที เรีย กลุ่ ม โคลิ ฟ อร์มทั้ งหมด (TCB) และมี การ
ปนเปื้อนที่สูงควรเฝ้าระวัง แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB)
คุณภาพน้าโดยรวมของคลองมาบัง ประจาปี ๒๕๖๐ อยู่ในระดับเกณฑ์พอใช้ จัดเป็นแหล่ง
น้าผิวดินประเภทที่ ๓ แหล่งน้าที่ได้รับน้าทิ้งจากกิจกรรมในพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและ
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บริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและกระบวนการปรับปรุงคุณ ภาพน้าทั่วไป การเกษตร มีการ
ปนเปื้อนที่สูงควรแก้ไข ได้แก่ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) และมีการปนเปื้อนที่สูงควรเฝ้าระวัง
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB) โดยแหล่งกาเนิดที่เป็นสาเหตุของปัญหามาจากการปนเปื้อนของอุจาระ
ของสัตว์เลือดอุ่นจากพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชน เช่น มนุษย์ วัว ควาย และสัตว์เลี้ยง ที่อยู่บริเวณริมคลอง
รายละเอียดดังตาราง
ตาราง แสดงดัชนีคุณภาพน้าเฉลี่ยคลองมาบัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐
สถานีเก็บตัวอย่าง
สถานีที่ ๑
สะพานดุสน
ม.๗ ต.ควนโดน
อ.ควนโดน
จ.สตูล

สถานีที่ ๒
มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม
ม.๓ ต.ควนขัน
อ.เมือง

ปี พ.ศ.

ค่าคุณภาพน้าที่สาคัญ
TCB
FCB
(MPN:๑๐๐ ml) (MPN:๑๐๐ ml)

DO
(mg/l)

BOD
(mg/l)

๒๕๕๗

๖.๕๓

๐.๖๖

๔,๖๕๐

๕๐๕

-

๒๕๕๘

๖.๖๕

๐.๕๗

๙,๘๙๖

๑,๔๖๓

TCB,FCB

๒๕๕๙

๖.๑๔

๐.๓๕

๕,๔๐๐

๒,๒๐๐

TCB,FCB

๒๕๖๐

๕.๒๑

๓.๓๕

๓,๗๐๐

๑,๙๐๗.๕

DO,BOD

๒๕๕๗

๕.๖๘

๐.๘๕

๑๒,๔๕๐

๗,๐๕๐

DO,TCB,FCB

๒๕๕๘

๖.๐๘

๐.๗๕

๕,๐๐๐

๘๖๐

-

๒๕๕๙

๖.๒๒

๐.๕๐

๒๒,๐๐๐

๒,๓๐๐

TCB,FCB

๒๕๖๐

๔.๙๖

๓.๓๓

๙,๕๒๕

๒,๔๑๕

DO,BOD,TCB,
FCB

ไม่น้อยกว่า ๖.๐
ไม่น้อยกว่า ๔.๐
ไม่น้อยกว่า ๒.๐

ไม่เกินกว่า ๑.๕
ไม่เกินกว่า ๒.๐
ไม่เกินกว่า ๔.๐

แหล่งน้าประเภทที่ ๒
แหล่งน้าประเภทที่ ๓
แหล่งน้าประเภทที่ ๔

ปัญหา

ไม่เกินกว่า ๕,๐๐๐ ไม่เกินกว่า ๑,๐๐๐
ไม่เกินกว่า ๒๐,๐๐๐ ไม่เกินกว่า ๔,๐๐๐
-

ที่มา : สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๕ ภูเก็ต, เดือนมกราคม ๒๕๖๑
หมายเหตุ *การจัดประเภทคุณภาพน้าผิวดิน สามารถดูได้จากตารางดังนี้
เกณฑ์มาตรฐาน*
คุณภาพน้าผิวดิน

หน่วย
๑

ประเภทคุณภาพน้า
๒
๓
๔

๕

ออกซิเจนละลาย (DO)
มก./ล.
ธ
<๖.๐
<๔.๐
<๒.๐
บีโอดี (BOD)
มก./ล.
ธ
>๑.๕
>๒.๐
>๔.๐
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด(Total Coliform Bacteria)
เอ็ม.พี.เอ็น./๑๐๐ มล. (MPN/๑๐๐ml)
ธ >๕,๐๐๐ >๒๐,๐๐๐ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform
เอ็ม.พี.เอ็น./๑๐๐ มล. (MPN/๑๐๐ml)
ธ >๑,๐๐๐ >๔,๐๐๐
Bacteria)
หมายเหตุ < หมายถึง ไม่นอ้ ยกว่า > หมายถึง ไม่มากกว่า - หมายถึง ไม่ได้กาหนดค่า ธ หมายถึง ธรรมชาติไม่ได้รบั ผลจากการกระทาของมนุษย์
ที่ม า : ดัด แปลงจากประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อ มแห่งชาติ ฉบั บที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ส่งเสริมและรักษาคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่องกาหนดมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๑๖ ง ลงวันที่ ๒๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗
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สถานีที่ ๑

สถานีที่ ๒

ภาพแสดงสถานีตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดินจังหวัดสตูล
ข. คุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง
จังหวัดสตูลมีพื้นที่ชายฝั่ งเป็นแนวยาวชายฝั่งจังหวัดสตูลมีเขตไหล่ ทวีปกว้างมาก เกาะ
ต่าง ๆ ที่กระจายอยู่ใกล้ชายฝั่งภายในระยะ ๒-๑๕ กิโลเมตร ได้แก่ กลุ่มเกาะบุโหลนและเกาะเขาใหญ่ กลุ่ม
เกาะตะรุเตายังอยู่ในเขตทะเลน้าตื้น พื้นทะเลที่ระยะ ๓ กิโลเมตรจากเกาะโดยทั่วไปอยู่ที่ระดับความลึก ๗-๑๕
เมตร พื้นทะเลเป็นทรายละเอียด หรือทรายปนโคลนในบางจุดที่อยู่ใกล้ป่ าชายเลน ความใสของน้าทะเลวัดโดย
Secchi-disc มีค่า ๕-๘ เมตร ส่วนกลุ่มเกาะที่ไกลฝั่งออกไปถึง ๕๐ กิโลเมตร คือ เกาะอาดัง-ราวี อยู่ในเขตน้า
ลึ กปานกลางจนถึงค่ อนข้างลึ ก พื้ น ทะเลที่ ระยะ ๓ กิโลเมตรจากเกาะอยู่ ที่ ระดับ ความลึ ก ๒๕-๗๐ เมตร
เนื่องจากเป็นจุดที่อยู่ห่างจากคาบสมุทรมากจึงมีน้าใสสะอาดตลอดปี ความใสของน้าวัดโดย Secchi-disc มีค่า
๘-๑๕ เมตร และจากการดาเนินโครงการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๒
พบว่ า คุ ณ ภาพน้ าทะเลชายฝั่ งของจั งหวั ดสตู ลอยู่ ในเกณฑ์ มาตรฐานคุ ณ ภาพน้ าทะเลชายฝั่ งประเภทที่ ๔
คือสามารถใช้เพื่อการนันทนาการได้โดยกาหนดให้เป็นเขตเพื่อการว่ายน้าและการนันทนาการทางน้า
ค. ระบบบาบัดน้าเสีย
จั งหวัด สตู ล เป็ น จั งหวัด หนึ่ งที่ มี จานวนประชากรน้ อยและอาศัย กั น อย่ างไม่ ห นาแน่ น
มีเทศบาลเมืองเพียง ๑ แห่ง เทศบาลตาบล ๖ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล ๓๔ แห่ง ในขณะนี้จังหวัด
สตูลยังไม่มีระบบบาบัดน้าเสีย
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ง. คุณภาพอากาศ
จั งหวัดสตูล ไม่มี ส ถานประกอบอุ ตสาหกรรมขนาดใหญ่ แ ละการจราจรยังไม่ห นาแน่ น
คุณ ภาพอากาศจึ งยั งไม่ เป็ น ปั ญ หา แต่ จะได้รับ ผลกระทบจากเหตุ การณ์ ไฟไหม้ ป่ าในประเทศอิน โดนี เซี ย
ที่ก่อให้เกิดหมอกควันและฝุ่นละอองหรือที่เรียกว่าสถานการณ์หมอกควันข้ามแดน ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างเดือน
มิถุนายน-ตุลาคม ของทุกปี และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดส่ง
หน่ วยตรวจวัดคุณ ภาพอากาศมาจอดประจา ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ ดังกล่ าว
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่า คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
และในปี ๒๕๖๐ กรมควบคุมมลพิษ ได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศแบบกึ่งถาวร ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล
เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟไหม้ป่าจากประเทศอินโดนีเซีย รายละเอียดดังตาราง
ตาราง แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล
สารมลพิษ

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน
๑๐ ไมครอน
ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์
(CO)
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
(SO๒)
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
(NO๒)
ก๊าซโอโซน (O๓)

ค่าเฉลี่ย
ความ
เข้มข้นใน
เวลา
๒๔ ชม.

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ค่ามาตรฐาน

ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

ปี ๒๕๖๐*

๓๑

๔๓

๔๑

๒๐.๓

ไม่เกิน ๑๒๐ มคก./ลบ.ม.

๑ ชม.
๘ ชม.
๑ ชม.

๐.๙๐
๐.๙๐
๐

๐
๐
๑

-

๐.๕๕๕
๑

ไม่เกิน ๓๐ ppm
ไม่เกิน ๙ ppm
ไม่เกิน ๓๐๐ ppb

๑ ชม.

๕

๑๑

๕

๓.๓๓

ไม่เกิน ๑๗๐ ppb

๑ ชม.
๘ ชม.

๑๖
๑๖

๑๒
๑๒

๑๕
๐.๘๓
ไม่เกิน ๑๐๐ ppb
๑๔.๑๗ ไม่เกิน ๗๐ ppb
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, เดือนมกราคม ๒๕๖๑

ดัดแปลงจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อ มแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘) เรื่อ ง ก าหนดมาตรฐานคุณ ภาพอากาศใน
บรรยากาศ โดยทั่วไปออกตามความในพระราชบัญ ญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศในกิจจานุเบกษา
เล่ ม ๑๑๒ ตอนที่ ๕๒ ง ลงวั น ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อ มแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗)
เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๓๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗

ภาพ แสดงสถานีตรวจวัดอากาศแบบกึ่งถาวร ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล
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จ. คุณภาพเสียง
จั งหวั ด สตู ล ไม่ มี การประกอบอุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ แ ละการจราจรยั งไม่ ห นาแน่ น
รวมทั้ง ไม่มีสถานบันเทิงขนาดใหญ่ ดังนั้นมลพิษทางเสียงจึงยังไม่เป็นปัญหา ตลอดจนจากการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ไม่พบว่ามีเรื่องร้องเรียนทางด้านเสียงและความดัง จังหวัดสตูล ไม่ได้มีการ
ตรวจวัดระดับความดังของเสียง เนื่องจากไม่มีเครื่องมือที่จะนามาใช้ในการตรวจวัด
ฉ. ขยะมูลฝอย
การจัดการขยะมูลฝอย ในปัจจุบันเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ดังนั้ น หากแยกรายละเอีย ดของปริมาณขยะมูล ฝอยที่ เกิดขึ้น ตามเขตการปกครองส่ ว นท้ องถิ่น คาดว่า ใน
ปี ๒๕6๑ มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสตูล วันละ ๓๐๐.๙๖ ตัน รวม 109,๘๕๓.๙5 ตัน/ปี (คานวณ
ภายใต้ฐานประชากรกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๖๐ และอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยระดับ
เทศบาลเมือง ๑.๑๕ กิโลกรัม/คน/วัน เทศบาลตาบล ๑.๐๒ กิโลกรัม/คน/วัน และองค์การบริหารส่วนตาบล
๐.๙๑ กิโลกรัม/คน/วัน ) แบ่งเป็นขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล จานวน ๗ แห่ง 24,6๖๑.๗๙ ตัน/ปี
และองค์การบริหารส่วนตาบล ๓๔ แห่ง 8๕,๑๙๒.๑๖ ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔๕ และ ๗๗.๕๕ ตามลาดับ
ขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสตูล มีแนวโน้มสูงขึ้นตามจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น รายละเอียดดังตาราง
ตารางแสดงข้อมูลการสารวจปริมาณขยะมูลฝอย จังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ทม.สตูล
ทต.ฉลุง
ทต.เจ๊ะบิลัง
ทต.คลองขุด
อบต.เกตรี
อบต.เกาะสาหร่าย
อบต.ควนขัน
อบต.ควนโพธิ์
อบต.เจ๊ะบิลัง
อบต.ฉลุง
อบต.ตันหยงโป
อบต.ตามะลัง
อบต.บ้านควน
อบต.ปูยู
ทต.กาแพง
อบต.กาแพง
อบต.น้าผุด
อบต.ปากน้า
อบต.ละงู
อบต.แหลมสน
อบต.เขาขาว

ปี 255๘
ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้น
(ตัน/ปี)
9,911.14
893.89
1,491.43
7,081.52
2,128.09
1,752.76
2,444.29
1,929.79
2,036.74
3,572.61
992.46
1,643.81
3,555.33
1,017.71
1,871.18
4,470.41
3,060.43
3,548.03
7,368.75
1,218.33
2,147.35

ปี 255๙
ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้น
(ตัน/ปี)
10,015.65
887.19
1,489.20
7,150.02
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
1,870.06
4,516.58
3,076.04
3,583.90
7,462.41
1,226.96
2,164.95

ปี 2560
ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้น
(ตัน/ปี)
10,004.65
867.00
1,492.85
7,216.05
2,171.75
1,755.65
2,441.85
1,967.35
2,069.55
3,664.60
1,018.35
1,635.20
3,617.15
1,025.65
1,861.50
4,547.90
3,080.60
3,602.55
7,519.00
1,237.35
2,175.40

ปี 256๑
ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้น
(ตัน/ปี)
9,974.94
876.39
1,499.25
7,231.18
2,185.55
1,759.73
2,463.56
1,981.27
2,074.61
3,716.09
1,025.35
1,631.52
3,662.95
1,028.34
1,856.66
4,582.34
3,112.91
3,624.75
7,605.57
1,249.55
2,190.20
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ปี 255๘
ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้น
(ตัน/ปี)
1,209.98
1,288.08
883.52
763.95
2,371.88
1,441.53
4,760.37
3,753.30
2,804.67
1,973.93
1,967.66
1,194.74
976.52
2,644.58
1,617.90
3,315.19
1,950.72
2,589.77
2,512.38
3,332.13
107,488.85
294.49
24,433.07

ปี 255๙
ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้น
(ตัน/ปี)
1,225.98
1,302.69
898.80
773.25
2,392.81
1,473.09
4,796.91
3,808.76
2,835.56
1,982.50
2,003.53
1,210.02
988.81
2,676.13
1,633.51
3,351.06
1,990.57
2,613.69
2,536.63
3,400.22
108,599.08
297.53
24,620.61

ปี 2560
ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้น
(ตัน/ปี)
1,215.45
1,314.00
905.20
773.80
2,412.65
1,478.25
4,828.95
3,854.40
2,839.70
1,996.55
2,011.15
1,219.10
996.45
2,704.65
1642.50
3,390.85
2,007.50
2,617.05
2,555.00
3,423.70
109,167.85
299.09
24,663.05

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ทต.ทุ่งหว้า
อบต.ทุ่งหว้า
อบต.ขอนคลาน
อบต.ทุ่งบุหลัง
อบต.นาทอน
อบต.ป่าแก่บ่อหิน
อบต.ควนกาหลง
อบต.ทุ่งนุ้ย
อบต.อุใดเจริญ
ต.ควนโดน
อบต.ควนโดน
อบต.ย่านซื่อ
อบต.วังประจัน
อบต.ควนสตอ
อบต.ท่าเรือ
อบต.ท่าแพ
อบต.แป-ระ
อบต.สาคร
อบต.นิคมพัฒนา
อบต.ปาล์มพัฒนา
รวม (ตัน/ปี)
รวม (ตัน/วัน)
รวมปริมาณขยะที่
เกิดขึ้นในเขต
เทศบาล (ตัน/ปี)
รวมปริมาณขยะที่
83,055.77
83,978.48
84,504.80
เกิดขึ้นในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตาบล (ตัน/ปี)
หมายเหตุ เป็นการคานวณภายใต้ฐานประชากร ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ และ ปี ๒๕๖๐ ตามลาดับ
ที่มา : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖๑

ปี 256๑
ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้น
(ตัน/ปี)
1,209.60
1,319.30
919.39
773.91
2,431.34
1,486.70
4,841.09
3,883.83
2,852.17
2,013.77
2,031.76
1,222.64
1,004.09
2,738.58
1,668.06
3,426.13
2,014.49
2,634.61
2,563.20
3,486.58
109,853.95
300.97
24,661.79
85,192.16

องค์ประกอบขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยอ้างอิง
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองสตูล เมื่อวันที่
๒๘-๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ พบว่า มีค่าความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๙๐.๕๗ กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร องค์ประกอบของ
ขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ เป็นขยะอินทรีย์ ร้อยละ ๕๓.๒๓ รองลงมาเป็นขยะรีไซเคิล ร้อยละ ๔๔.๐๗ ขยะทั่วไป
ร้อยละ ๒.๔๘ และขยะอันตราย ร้อยละ ๐.๒๐ รายละเอียดดังตาราง
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ตาราง แสดงองค์ประกอบของขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองสตูล
เมื่อวันที่ ๒๘-๓๐ มกราคม ๒๕๕๔
องค์ประกอบของขยะมูลฝอย (ทางกายภาพ) (ร้อยละโดยน้าหนัก)
เศษ กระดาษ พลาสติก แก้ว ยาง/
ผ้า
ไม้/ โลหะ ของเสีย อื่น ๆ*
อาหาร
หนัง
ใบไม้
อันตราย
๒๖.๐๗ ๓.๔๘ ๑๒.๑๔ ๓.๙๕ ๐.๖๙ ๐.๗๒ ๐.๓๓ ๐.๙๖ ๐.๒๐ ๒.๒๕

รวม
๑๐๐

*อื่น ๆ หมายรวมถึง ไม้ ยาง กระเบื้อง และที่ระบุไม่ได้
ที่มา : รายงานผลการดาเนินงานโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน ปี ๒๕๕๖

ขยะอันตรายจากชุมชน ในปี ๒๕6๑ คาดว่ามีปริมาณขยะอันตรายจากชุมชนที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่จังหวัดสตูล จานวน ๗9๘.๕๕ ตัน/ปี (คานวณจากจานวนประชากรและอัตราการเกิดขยะอันตรายภาคใต้
ขยะอันตรายชุมชน ระดับเทศบาลเมือง เทศบาลตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล อัตราการเกิดขยะอันตราย
๓.๓๗๔, ๓.๒๑๗ และ ๒.๓๐๖ กิโลกรัม/คน/ปี ตามล าดับ) แบ่ งเป็ นขยะมูล ฝอยที่ เกิดขึ้น ในเขตเทศบาล
จานวน ๗ แห่ ง 207.0๙ ตัน/ปี และองค์การบริหารส่วนตาบล ๓๔ แห่ง ๕๙๑.๔๖ ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ
๒๕.๙ และ ๗๔.๑ ตามล าดั บ โดยเป็ น ขยะอั น ตรายประเภทแบตเตอรี่ หลอดไฟ ภาชนะบรรจุ ส ารเคมี
ถ่านไฟฉาย ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดสตูล โดยองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด สตูล สนับ สนุน การ
ดาเนิน งานโครงการจัดการขยะ (ขยะอันตราย) จังหวัดสตูล ปี ๒๕๖๐ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
สามารถรวบรวมและขนส่งขยะอันตรายชุมชนไปกาจัดได้ จานวน 2.00 ตัน มากกว่า ปี ๒๕๕๙ ซึ่งมีจานวน
1.5๑ ตัน ขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่จังหวัดสตูล มีแนวโน้มสูงขึ้นตามจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น รายละเอียด
ดังตารางที่ ๒๐
ตารางแสดงข้อมูลการสารวจปริมาณขยะอันตรายชุมชน จังหวัดสตูล และปริมาณขยะอันตรายชุมชน
ที่รวบรวมและขนส่งไปกาจัด ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑
ปี

ปริมาณขยะอันตรายชุมชน
จังหวัดสตูล (ตัน)

๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
๒๕6๑

๗81.7๘
๗89.๗4
๗93.๗3
๗๙๘.๕๕

ปริมาณขยะอันตรายชุมชนที่
จังหวัดสตูลรวบรวมและขนส่งไปกาจัด
(ตัน)*
๐.๔๙
๑.๕1
๒.๐๐
ยังไม่มีการจัดเก็บในปี 61 อยู่ระหว่าง
จัดทาหนังสือประสานการจัดเก็บไปยัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ เป็นการคานวณภายใต้ฐานประชากร ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ และ ปี ๒๕๖๐ ตามลาดับ
*ที่มา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖๑

มูลฝอยติดเชือ ในปี ๒๕๕๙ สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดสตูล ประกอบด้วย
โรงพยาบาลของรัฐ (โรงพยาบาลประจาจังหวัดและอาเภอ) ๗ แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ๕๔ แห่ง
คลินิก ๖๕ แห่ ง และสถานพยาบาลสัตว์ ๔ แห่ง มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้นรวม ๑๑๐, ๒๗, ๓๑ และ
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๐.๕๔ ตัน/ปี ตามลาดับ (คิดจากฐานการคานวณเฉลี่ย ๐.๗๖ กิโลกรัม/เตียง/วัน) สาหรับการกาจัดมูลฝอยติด
เชื้อของโรงพยาบาลของรัฐ ๗ แห่ง มีโรงพยาบาล ๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลทุ่งหว้า ซึ่งมี
เตาเผามูลฝอยติดเชื้อเป็นหน่วยงานหลักในกาจัดมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลประจาอาเภอและโรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล โดยโรงพยาบาลละงู รั บ ผิ ด ชอบโรงพยาบาลควนโดน โรงพยาบาลท่ า แพ และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ทั้ง ๒ อาเภอ ส่วนโรงพยาบาลทุ่งหว้า รับผิดชอบโรงพยาบาลควนกาหลง
โรงพยาบาลมะนัง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ทั้ง ๒ อาเภอ คงเหลือเฉพาะโรงพยาบาลสตูลเท่านั้น
ที่ส่งมูลฝอยติดเชื้อให้กับบริษัทเอกชน(บริษัทเซฟวันกรีนเทค) เก็บขนและเผากาจัด
การก้าจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบัน จากการสารวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย ในปี ๒๕๖๐
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย จานวน ๑๓ แห่ง รายละเอียดดังตารางที่ ๒๑
ได้แก่
-ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองสตูล ตั้งอยู่บริเวณบ้านกาลันยีตัน หมู่ ๕ ตาบล
เจ๊ะบิลัง อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ขนาดพื้นที่ ๖๕-๒-๖๓ ไร่ เริ่มดาเนินการเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนาขยะมูลฝอยมากาจัด ณ ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองสตูล จานวน ๑๕ แห่ง
ได้แก่ เทศบาลเมืองสตูล เทศบาลตาบลฉลุง เทศบาลตาบลเจ๊ะบิลัง องค์การบริหารส่วนตาบลเจ๊ะบิลัง องค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านควน องค์การบริหารส่วนตาบลควนขัน องค์การบริหารส่วนตาบลเกตรี องค์การบริหาร
ส่วนตาบลตันหยงโป องค์การบริหารส่วนตาบลฉลุง องค์การบริหารส่วนตาบลตามะลัง อาเภอเมือง เทศบาล
ตาบลควนโดน องค์การบริหารส่วนตาบลย่านซื่อ องค์การบริหารส่วนตาบลควนโดน องค์การบริหารส่วนตาบล
ควนสตอ องค์การบริหารส่วนตาบลวังประจัน อาเภอควนโดน กาจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูก
หลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) มีปริมาณขยะมูลฝอยที่นาเข้าสู่การกาจัดเฉลี่ย ๒๙.๔ ตัน/วัน แบ่งเป็นขยะ
มูลฝอยจากเทศบาลเมืองสตูลเฉลี่ย จานวน ๑๗.๕ ตัน/วัน และขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
เฉลี่ย จานวน ๑๑.๙ ตัน/วัน
-สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตาบลฉลุง ตั้งอยู่บริเวณหมู่ ๖ ตาบลฉลุง อาเภอเมือง
สตูล จังหวัดสตูล ขนาดพื้นที่ ๘ ไร่ เริ่มดาเนินการเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ กาจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเทกองกับ
พื้น (Open Dump) ปิดการใช้งานเมื่อ ปี ๒๕๕๘ มีปริมาณขยะสะสมจานวน ๑,๙๘๐ ตัน และในปี ๒๕๕๙ ได้
ดาเนินการนาดินมาปิดกลบ
-สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตาบลคลองขุด ตั้งอยู่บริเวณหมู่ ๒ ตาบลคลองขุด
อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ขนาดพื้น ที่ ๒๕ ไร่ เริ่มดาเนินการเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ กาจัดขยะมูลฝอยโดย
วิธีการเทกองกับพื้น (Open Dump) ในปี ๒๕๕๙ ดาเนินการปรับปรุงโดยยกระดับเป็นการกาจัดแบบยอมรับ
ได้โดยขยะสะสมได้รับการปิดกลบทับด้วยดิน จึงไม่มีปริมาณขยะสะสมตกค้าง
-สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตาบลควนโพธิ์ ตั้งอยู่บริเวณหมู่ ๒ ตาบล
ควนโพธิ์ อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ขนาดพื้นที่ ๒ ไร่ เริ่มดาเนินการเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ กาจัดขยะมูลฝอย
โดยวิธีการเทกองกับพื้น (Open Dump) มีปริมาณขยะสะสมจานวน ๘๔๐ ตัน
-สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตาบลตามะลัง ตั้งอยู่บริเวณหมู่ ๓ ตาบล
ตามะลัง อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ขนาดพื้นที่ ๑ ไร่ เริ่มดาเนินการเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กาจัดขยะมูลฝอย
โดยวิธีเผา (เตาเผาขนาดไม่เกิน ๑ ตัน/วัน) ไม่มีปริมาณขยะสะสม
-สถานที่กาจั ดขยะมูล ฝอย องค์การบริหารส่วนตาบลปูยู ตั้งอยู่บริเวณหมู่ ๒ ตาบลปูยู
อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล กาจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเทกองกับพื้น (Open Dump) มีปริมาณขยะสะสม
จานวน ๓ ตัน
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-สถานที่กาจั ดขยะมูล ฝอย องค์การบริห ารส่ วนตาบลท่ าแพ ตั้ งอยู่บริเวณหมู่ ๑ ถนน
ฉลุง-ละงู ตาบลท่าแพ อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ขนาดพื้นที่ ๒ ไร่ เริ่มดาเนินการเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ กาจัด
ขยะมูลฝอยโดยวิธีการเทกองกับพื้น (Open Dump) มีปริมาณขยะสะสมจานวน ๑,๒๔๒ ตัน
-สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเรือ ตั้งอยู่บริเวณหมู่ ๔ ตาบล
ท่าเรือ อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ขนาดพื้ นที่ ๔ ไร่ เริ่มดาเนินการเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ กาจัดขยะมูล ฝอย
โดยวิธีการเทกองกับพื้น (Open Dump) มีปริมาณขยะสะสมจานวน ๒๑๐ ตัน
-ศู น ย์ ก าจั ดขยะมู ล ฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๑ เทศบาลต าบลก าแพง ตั้ งอยู่ บ ริ เวณ
บ้านนาพญา หมู่ ๘ ถนนละงู-ฉลุง ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล มีพื้นที่ ๗๗-๑ ไร่ เริ่มดาเนินการเมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ นาขยะมูลฝอยมากาจัด ณ ศูนย์กาจัดขยะ
มูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตาบลกาแพง รวมจานวน ๑๒ แห่ง แบ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน
๙ แห่ง ได้แก่ เทศบาลตาบลกาแพง องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง องค์การบริหารส่วนตาบลน้าผุด องค์การ
บริหารส่วนตาบลละงู องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว อาเภอละงู องค์การบริหารส่วนตาบลป่าแก่บ่อหิน
องค์การบริห ารส่ ว นตาบลนาทอน อาเภอทุ่ งหว้า องค์การบริห ารส่ วนตาบลอุใดเจริญ อาเภอควนกาหลง
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสาหร่าย (เกาะหลีเป๊ะ) อาเภอเมือง และมีภาคเอกชนและประชาชนนาขยะมูล
ฝอยมากาจัด อีก ๓ แห่ง ได้แก่ บริษัทละงูค้าวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจากัดมีนาเจริญวัสดุก่อสร้าง และประชาชน
ทั่วไป กาจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลัก สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) มีปริมาณขยะมูลฝอย
ที่นาเข้าสู่การกาจัดเฉลี่ย ๓๔.๙ ตัน/วัน แบ่งเป็นขยะมูลฝอยจากเทศบาลตาบลกาแพงเฉลี่ย จานวน ๕.๘ ตัน/
วัน และขยะ มูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ เฉลี่ย จานวน ๒๙.๑ ตัน/วัน
-สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตาบลปากน้า ตั้งอยู่บริเวณหมู่ ๖ ตาบล
ปากน้า อาเภอละงู จังหวัดสตูล ขนาดพื้นที่ ๑๐ ไร่ เริ่มดาเนินการเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ กาจัดขยะมูลฝอยโดย
วิธีการเทกองกับพื้น (Open Dump) มีปริมาณขยะสะสมจานวน ๕,๘๗๓ ตัน
-สถานที่ กาจั ดขยะมู ล ฝอย องค์ การบริห ารส่ ว นตาบลควนกาหลง ตั้งอยู่ บริเวณหมู่ ๔
ตาบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จั งหวั ด สตูล ขนาดพื้ น ที่ ๔ ไร่ เริ่ม ด าเนิ น การเมื่ อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖
กาจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเทกองกับพื้น (Open Dump) มีปริมาณขยะสะสมจานวน ๓,๘๘๕ ตัน
-สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งนุ้ย ตั้งอยู่บริเวณหมู่ ๑๑ ตาบล
ทุ่งนุ้ย อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ขนาดพื้นที่ ๘ ไร่ เริ่มดาเนินการเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ กาจัดขยะมูลฝอย
โดยวิธีการเทกองกับพื้น (Open Dump) มีปริมาณขยะสะสมจานวน ๒,๗๖๐ ตัน
-สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตาบลทุ่งหว้า ตั้งอยู่บริเวณหมู่ ๘ ตาบลทุ่งหว้า อาเภอ
ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาดพื้นที่ ๔ ไร่ เริ่มดาเนินการเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ กาจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเทกองกับ
พื้น (Open Dump) มีปริมาณขยะสะสมจานวน ๒,๓๖๓ ตัน
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ตาราง แสดงข้อมูลสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสตูล ปี ๒๕๖๐
ที่

ชื่อ อปท.
เจ้าของพืน้ ที่

1 ทม.สตูล
2 ทต.ฉลุง**
3 ทต.คลองขุด*
4 อบต.ควนโพธิ์
5 อบต.ตามะลัง
6 อบต.ปูยู
7 อบต.ท่าแพ
8 อบต.ท่าเรือ
9 ทต.กาแพง
10 อบต.ปากน้า
11 อบต.
ควนกาหลง
12 อบต.ทุ่งนุ้ย
13 ทต.ทุ่งหว้า

ที่ตั้งสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอย

พิกัด (UTM)
แกน X
แกน Y

รายละเอียด site
ปริมาณขยะมูล
ขนาด
ปีที่เริ่ม ร้อยละการ ฝอยสะสม
(ตัน)
พื้นที่ ดาเนินการ ใช้พื้นที่
(ไร่)
(พ.ศ.)
(%)
ม.5 บ้านกาลันยีตัน ต. 0601243 0739807 65
2545
เจ๊ะบิลัง อ.เมือง
ม.6 ต.ฉลุง
0615089 0742410
8
2536
100
1,980.00
อ.เมือง
ม.2 ต.คลองขุด
0622130 0738765 25
2539
70
อ.เมือง
ม.2 ต.ควนโพธิ์
0611676 0747505
4
2546
30
840.00
อ.เมือง
ม.3 ต.ตามะลัง
0611676 0747505
2554
อ.เมือง
ม.2 ต.ตามะลัง
0621976 0719654 0.18
100
3.๐0
อ.เมือง
ม.1 ถ.ฉลุง-ละงู
0607891 0748147
2
2553
10
1,242.00
อ.ท่าแพ
ม.4 ต.ท่าเรือ
0601243 0753074
4
2552
50
210.00
อ.ท่าแพ
ม.8 ถ.ละงู-ฉลุง
0592225 0758974 77
2541
ต.กาแพง อ.ละงู
ม.6 ต.ปากน้า
0581978 0758346 10
2543
40
5,87๓.๐0
อ.ละงู
ม.4 ต.ควนกาหลง อ. 0609773 0758407
2
2546
75
3,885.00
ควนกาหลง
ม.11 ต.ทุ่งนุ้ย
0623022 0760520
8
2548
63
2,760.00
อ.ควนกาหลง
ม.8 ต.ทุ่งหว้า
0585478 0783447
2
2530
90
2,363.๐0
อ.ทุ่งหว้า
๑9,156
ที่มา: สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖๑

* ยกระดับเป็นการกาจัดแบบยอมรับได้ โดยขยะสะสมได้รับการปิดกลบทับด้วยดิน
** ปิดการใช้งานเมื่อ ปี 2558
สาหรับสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่มีการก่อสร้างระบบกาจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล มีเพียง ๒ แห่ง ได้แก่ ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองสตูล และศูนย์กาจัดขยะ
มูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๑ เทศบาลตาบลกาแพง
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การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม การแบ่งกลุ่มพื้นที่เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์จัดการ
ขยะมูลฝอยจังหวัดสตูล ตามบันทึกข้อตกลง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้แบ่งกลุ่มพื้นที่เพื่อรองรับการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม (เดิม) จานวน ๓ ศูนย์ และจากการแบ่งกลุ่มพื้นที่เพื่อรองรับการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยแบบศูนย์รวม (ใหม่) จานวน ๒ ศูนย์ ได้แก่
-ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล ตั้งอยู่บริเวณบ้านกาลันยีตัน
หมู่ที่ ๕ ถนนวิเศษมยุรา ตาบลเจ๊ะบิลัง อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล มีพื้นที่ ๖๙-๒-๖๔ ไร่ เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์
ของเทศบาลเมืองสตูล ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเจ๊ะบิลัง โดยมีระยะทางห่างจากเทศบาลเมืองสตูล
๑๗ กิโลเมตร ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อก่อสร้างระบบกาจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ภายใต้โครงการถ่ายโอนภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕ จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
จานวน ๓๗.๒๒๕ ล้านบาท เพื่อก่อสร้างระบบกาจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบพร้อมครุภัณฑ์บางรายการ และใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รั บ งบประมาณจากกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม จานวน
๒๖.๖๖๑ ล้านบาท เพื่อก่อสร้างระบบกาจัดขยะมูลฝอยและจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติม ซึ่งดาเนินการก่อสร้างบ่อ
กาจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ ระยะที่ ๑ ประกอบด้วยบ่อกาจัดขยะมูลฝอย จานวน ๒ บ่อ บ่อบาบัดน้าเสีย
จ านวน ๔ บ่ อ สามารถรองรั บ ขยะมู ล ฝอยได้ ป ระมาณ ๕๐ ตั น /วั น เริ่ ม ใช้ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอยเมื่ อ เดื อ น
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และสามารถรองรับขยะมูลฝอยจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขณะนี้ทาการฝังกลบเต็มแล้ว จานวน
๑ บ่อ บ่อที่ ๒ มีการใช้พื้นที่ภายในบ่อไปแล้วประมาณร้อยละ ๙๐ พื้นที่โดยรอบสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ทั้ง
๔ ด้าน เป็นพื้นที่เกษตร สวนยางพารา เทศบาลเมืองสตูล ดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาขยะมูลฝอยมากาจัด ณ ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองสตูล จานวน
๑๕ แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองสตูล เทศบาลตาบลเจ๊ะบิลัง เทศบาลตาบลควนโดน องค์การบริหารส่วนตาบลเจ๊ะ
บิลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านควน องค์การบริหารส่วนตาบลควนขัน องค์การบริหารส่วนตาบลเกตรี
องค์การบริหารส่วนตาบลย่านซื่อ องค์การบริหารส่วนตาบลควนโดน องค์การบริหารส่วนตาบลควนสตอ องค์การ
บริหารส่วนตาบลตามะลัง องค์การบริหารส่วนตาบลวังประจัน องค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงโป องค์การ
บริหารส่วนตาบลฉลุง และเทศบาลตาบลฉลุง มีปริมาณขยะมูลฝอยที่นาเข้าสู่การกาจัดเฉลี่ย ๒๙.๔ ตัน/วัน
แบ่งเป็นขยะมูลฝอยจากเทศบาลเมืองสตูลเฉลี่ย จานวน ๑๗.๕ ตัน/วัน และขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นเฉลี่ย จานวน ๑๑.๙ ตัน/วัน โดยมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่ากาจัดขยะมูลฝอยในอัตรา ๕๕๐
บาท/ตัน
-ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๑ เทศบาลตาบลกาแพง จังหวัดสตูล ตั้งอยู่
บริเวณบ้านนาพญา หมู่ที่ ๘ ถนนละงู-ฉลุง ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล มีพื้นที่ ๗๗-๑ ไร่ เป็นที่ดิน
กรรมสิทธิ์ของเทศบาลตาบลกาแพง ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลละงู มีระยะทางห่างจากเทศบาล
ตาบลกาแพง ๗.๘ กิโลเมตร โดยเทศบาลตาบลกาแพง ได้รับงบประมาณสนั บสนุนเพื่อสร้างศูนย์กาจัดขยะมูล
ฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๑ ภายใต้โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดั บ จั งหวัด เมื่ อ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จากส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม จานวน ๑๙๙.๓๕ ล้านบาท เงินงบประมาณผูกพัน ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) ประมูลราคาจ้าง
ก่อสร้างและทาสัญญาจ้าง วงเงิน ๑๙๘.๖๕ ล้านบาท โดยแบ่งจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากสานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๙๐ เป็นเงิน ๑๗๘.๗๘๕ ล้านบาท และจ่ายจากเงินสมทบ
ของเทศบาลตาบลกาแพง และองค์การบริหารส่วนจั งหวัดสตูล ร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน ๑๙.๘๖๕ ล้านบาท โดย
การก่อสร้างระยะที่ ๑ ได้ว่าจ้าง บริษัท วรรธน์สาร จากัด สัญญาก่อสร้าง ๙๓๐ วัน ผูกพัน ๓ ปี ซึ่งการก่อสร้าง
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ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๑ ประกอบไปด้วย ระบบคัดแยกมูลฝอย ระบบหมักมูลฝอยทา
ปุ๋ย บ่อฝังกลบมูลฝอย ระบบบาบัดน้าชะมูลฝอย พื้นที่โดยรอบสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ๒ ด้าน เป็นพื้นที่
สวนยางพาราและล าห้ ว ยสาธารณะ อีก ๒ ด้ าน ติ ด กับ ถนนทางหลวงชนบทและถนนทางหลวงแผ่ น ดิ น
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่นและหน่ วยงานอื่น ๆ นาขยะมูล ฝอยมากาจัด ณ ศู นย์กาจัด
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลตาบลกาแพง จานวน ๑๒ แห่ง ได้แก่ เทศบาลตาบลกาแพง องค์การบริหาร
ส่วนตาบลกาแพง องค์การบริหารส่วนตาบลน้าผุด องค์การบริหารส่วนตาบลละงู องค์การบริหารส่วนตาบล
เขาขาว องค์การบริหารส่วนตาบลป่าแก่บ่อหิน องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน องค์การบริหารส่วนตาบล
อุใดเจริญ องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสาหร่าย (เกาะหลีเป๊ะ) ห้างหุ้นส่วนจากัดละงูค้าวัสดุ ห้างหุ้นส่วน
จากัดมีนาเจริญวัสดุก่อสร้าง และประชาชนทั่วไป มีปริมาณขยะมูลฝอยที่นาเข้าสู่การกาจัดเฉลี่ย ๓๔.๙ ตัน/วัน
แบ่งเป็นขยะมูลฝอยจากเทศบาลตาบลกาแพงเฉลี่ย จานวน ๕.๘ ตัน/วัน และขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ เฉลี่ย จานวน ๒๙.๑ ตัน/วัน โดยมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่ากาจัดขยะมูล
ฝอยในอัตรา ๔๕๐ บาท/ตัน
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แนวโน้มการแก้ไขขยะมูลฝอยบริเวณพื้นที่เกาะ
จังหวัดสตูลเป็ นจังหวัดหนึ่งที่มีเกาะแก่งต่าง ๆ มากมายทั้งที่เป็นเกาะที่มีประชากรอยู่
อาศัยเกาะเพื่อการอนุรักษ์ และเกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับโลก ซึ่งพื้นที่เกาะต่าง ๆ ในจังหวัดสตูลเริ่ม
ประสบปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย เนื่องจากจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
ส่งผลทาให้ปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่เกาะได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวทาง
ทะเลที่ ส าคั ญ ของจั งหวัดสตู ล เช่ น เกาะหลี เป๊ ะ พบว่าปั จจุ บั น กิจ กรรมการท่ อ งเที่ ยวได้ ส่ งผลกระทบต่ อ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มของเกาะหลี เป๊ ะ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งปั ญ หาขยะมู ล ฝอยจากสถาน
ประกอบการ เกาะหลีเป๊ะมีพื้นที่ประมาณ 1.957 ตารางกิโลเมตร (1,223 ไร่) ตั้งอยู่ห มู่ที่ 7 ตาบลเกาะ
สาหร่าย อาเภอเมือง จังหวัดสตูล เป็น 1 ใน 51 เกาะ ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา มีประชากรอาศัยอยู่
จานวน 1,206 คน453 ครัว เรือน การท่ องเที่ยวของเกาะหลีเป๊ะจะแบ่งออกเป็ น 2 ช่วง คือ ช่วง High
season ระหว่ า งวั น ที่ 16 ตุ ล าคม ถึ ง วั น ที่ 16 พฤษภาคม และช่ ว ง Low season ระหว่ า งวั น ที่ 16
พฤษภาคม ถึงวันที่ 16 ตุลาคม ขยะที่เกิดขึ้นบนเกาะหลีเป๊ะในช่วง High season เฉลี่ยประมาณ วันละ 10
ตัน (หรือเดือนละ 300 ตัน) และช่วง Low season เฉลี่ยประมาณ 1 ตัน 1 ใน 3 ขยะที่พบมากที่สุดคือ ขยะ
รีไซเคิล ร้อยละ 46 รองลงมาเป็นขยะอินทรีย์ ร้อยละ 43 ขยะทั่วไป ร้อยละ 10 และขยะอันตราย ร้อยละ 1
ถึงแม้ว่าทางภาครัฐ จะจั ดสรรงบประมาณให้ แก่องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่นและหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง ให้
ดาเนินการรับผิดชอบเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย แต่ยังคงมีปัญหาในการกาจัดและการบริหารจัดการที่ดี และ
สิ่งที่สาคัญคือขาดการมีส่ วนร่วมของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ ทาให้ประสิทธิภ าพในการแก้ไข
ปัญหาไม่ประสบความสาเร็จ และที่ผ่านมาเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
บนพื้น ที่ เกาะ จึ งควรให้ ความส าคัญ กับ การจัดการขยะมูล ฝอยในลั กษณะที่ ยั่งยืน โดยอาศั ยกระบวนการ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยร่วมกัน ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกาะต่าง ๆ ได้
ช. สิ่งแวดล้อมเมือง
จากการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ และการเปลี่ยนแปลงทางการปกครอง
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และการยกฐานะสุขาภิบาลเป็น
เทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นมา ส่งผลให้ชุมชนมี
การขยายตัว เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับ การเป็ นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่น แต่ในขณะเดียวกันหากแนว
ทางการพัฒนาเมืองและชุมชนส่วนใหญ่ยังขาดทิศทางที่ชัดเจน จึงก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่า งต่อเนื่อง ทั้งใน
แง่ของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมือง รวมทั้งสภาพสังคมและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เมืองและชุมชนในพื้นที่จังหวัดสตูล ประกอบด้วย เทศบาลเมือง ๑ แห่ง เทศบาล
ตาบล ๖ แห่ ง และองค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบล ๓๔ แห่ ง โดยชุม ชนเมื องที่ มีจานวนประชากรมากที่ สุ ดคื อ
เทศบาลเมืองสตูล
จังหวัดสตูล มีพื้นที่สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนใน ๒ อาเภอ จานวน ๓ แห่ง รวม
พื้ น ที่ ๐.๐๗๑๖ ตารางกิ โ ลเมตร ได้ แ ก่ ในเขตอ าเภอเมื อ งสตู ล มี พื้ น ที่ ๐.๐๔๘ ตารางกิ โ ลเมตร เป็ น
สวนสาธารณะอยู่ ริมเขตเทศบาลเมืองสตูล สภาพเป็นภูเขาหิ นปูนขนาดย่อมมีน้าตกประดิษฐ์ธ รรมชาติชื่อ
“น้าตกรัตนโกสิน ทร์” มีร้านอาหารบริการแก่ผู้ไปพักผ่อน มีชื่อว่าสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง สาหรับ
สวนสาธารณะอีกแห่งหนึ่งในเขตอาเภอเมืองตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตาบลฉลุง มีพื้นที่ ๐.๐๐๔๘ ตาราง ส่วนใน
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เขตอาเภอละงู มีสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อน เป็นสวนสาธารณะอยู่ในเขตเทศบาลตาบลกาแพง มีชื่อ
เรียกว่าสวนสาธารณะเทศบาลตาบลกาแพง มีพื้นที่ ๐.๐๑๘๘ ตารางกิโลเมตร
ซ. สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
จังหวัดสตูลมีสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมที่สาคัญหลายแห่ง ได้แก่
-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสตูล (คฤหาสน์กูเด็น) เดิมเป็นจวนของอามาตย์
ตรีพระยาภูมินารถภักดี (กูบารูเด็น บินตามะหงง) เจ้าเมืองสตูล ต่อมากรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็น
โบราณสถานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ และได้ดาเนินการปรับปรุงพัฒนาคฤหาสน์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติจังหวัดสตูล ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานใน
พิธีเปิด เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓
-มัสยิดกลางจังหวัดสตูล หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า มัสยิดมาบัง สร้างขึ้นตั้งแต่
สมัยพระยาสมันตรัฐบุรินทร์ (ตนกูมูฮาหมัดอาเก็ม) เป็นเจ้าเมืองสตูล (ประมาณ พ.ศ. ๒๔๓๙) ชื่อมาบังตั้งตาม
ชื่อเมืองสตูลในสมัยนั้น ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้จัดสร้างใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯ มาทรงเปิด เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๒
-อุท ยานแห่ง ชาติต ะรุเ ตา เมื ่อ ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ กรมราชทัณ ฑ์ ได้บ ุก เบิก
บริเ วณ อ่าวตะโล๊ะอุดังและอ่าวตะโล๊ะวาว เกาะตะรุเตา ให้เป็นทัณฑสถานและเป็นนิคมฝึกอาชีพของนักโทษ
การเมืองปลายปี ๒๔๘๒ รัฐบาลได้ส่งนักโทษการเมืองจากคดีกบฎบวรเดช (พ.ศ. ๒๔๗๖) และกบฏนายสิบ
(พ.ศ. ๒๔๗๘) มาคุ มขั งยั งเกาะตะรุ เตา ต่ อมากรมป่ าไม้ ได้ ถอนการเป็ นสภาพการเป็ นเขตหวงห้ ามเพื่ อการ
ราชทัณ ฑ์ บนเกาะออก แล้ วจึ งประกาศให้ เกาะเหล่ านี้ เป็น อุทยานแห่ งชาติตะรุเตา เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน
๒๕๑๗ ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติลาดับที่ ๘ ของประเทศ และจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทั้ง
บนบกและในทะเล จึงได้รับการยกย่องให้เป็น ASEAN Heritage Parks and Reserves หรือ อุทยานมรดก
ของอาเซียน เมื่อปี ๒๕๒๕ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ ทั้งสิ้น ๕๑ เกาะ กระจายกัน
อยู่บริเวณช่องแคบมะละกา ฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นหมู่เกาะใต้สุดของประเทศไทย มีพรมแดนต่อเนื่องกับ
เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ซึ่งอยู่ห่างจากเกาะตะรุเตาเพียง ๔.๘ กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ ดังนี้
เกาะกลางและเกาะไข่ ห่างจากเกาะตะรุเตาไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๒๕ กิโลเมตร จะพบเกาะกลางและ
เกาะไข่เคียงคู่กัน ชื่อเกาะกลางนั้นสืบเนื่องมาจากตาแหน่งซึ่งกึ่งกลางระหว่างเกาะตะรุเตาและเกาอาดัง ส่วน
ชื่อเกาะไข่นั้น เพราะหาดทรายอันขาวสะอาดและสงบของเกาะนี้เป็นที่วางไข่ของเต่าทะเลนั่นเอง นอกจากหาด
ทรายที่สวยงามแล้วยังมี ซุ้มประตูหิน ประติมากรรมที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้โดดเด่นตรึงใจแก่ผู้พบเห็นทุกคน
เกาะอาดั ง ชายหาดบริ เวณแหลมสนของเกาะอาดั ง เหมาะสมแก่ ก ารพั ก แรม เพลิ ด เพลิ น กั บ ความงาม
ทัศนียภาพของท้องฟ้าจรดน้า แซมด้วยเกาะแก่งต่าง ๆ ทางเดินเท้าที่นาทางไปสู่น้าตกอันเป็นแหล่งน้าจืดที่ทั้ง
เจ้าหน้าที่และชาวเลได้ใช้ ดารงชีพบนเกาะมาเป็นเวลานานแสนนาน เกาะหลีเป๊ะ ทางใต้ของเกาะอาดังไป
ประมาณ ๑ กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของเกาะหลีเป๊ะ ซึ่งมีชาวเลอาศัยตั้งถิ่นฐานอยู่ตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่ ๕ ยาม
น้าลง ลานกว้างของปะการังหลากสีใต้ผิวน้าที่ใสคล้ายกระจก ทางด้านหน้ าเกาะจะพ้นน้ามารับแสงอาทิตย์เต็ม
ๆ เกาะหินงาม เลยจากเกาะอาดังไปทางทิศตะวันตกไม่ไกลนัก เกาะหินงามจะโดดเด่นสะดุดตาผู้ผ่านมาด้วย
หาดหินก้อนกลมรีขนาดใหญ่ต่าง ๆ กันวางเรียงรายให้ชมลานตาดูลื่นเป็นเงาวาววับเกลี้ยงเกลา เมื่อยามคลื่น
ซัดสาดมาจะเห็นสีพื้นเข้มสลับริ้วลายเส้นสีอ่อนของหินงามจับตา
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-อุ ท ยานแห่ งชาติ ท ะเลบั น มี พื้ น ที่ ๒๑๐ ตารางกิ โลเมตร ตั้ งอยู่ ติ ด ชายแดน
ประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่พื้นที่ป่าดงดิบ ของเทือกเขาสันกาลาคีรีไปตามพรมแดนไทย-มาเลเซีย จรดทะเลจึงมี
พื้นที่รับผิดชอบส่วนหนึ่งอยู่ในทะเลสุดชายแดนไทย ด้านทิศใต้จรดรัฐเปอร์ลิส มีป่าไม้ที่มีค่าและสัตว์ป่านานา
ชนิด มีถ้าและน้าตกสวยงามหลายแห่ง สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การศึกษาและท่องเที่ยวแก่ผู้ที่สนใจ
เกี่ยวกับป่าต่าง ๆ เป็นแหล่งต้นน้าลาธารของแม่น้าและลาคลองต่าง ๆ ในจังหวัดสตูล มีบ้านพักมาตรฐาน
รับรองนักท่องเที่ยวได้ประมาณ ๑๕๐ คน พร้อมสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ
-อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะเภตรา เป็นอุทยานแห่งชาติสุดท้ายของจังหวัด
สตูล ที่ทาการตั้งอยู่บริเวณอ่าวนุ่น ตาบลปากน้า อาเภอละงู มีพื้นที่รับผิดชอบตลอดแนวชายฝั่งอาเภอละงู
ถึงเขตจั งหวัด ตรั ง ครอบคลุ มเกาะต่ าง ๆ ตามแนวชายฝั่ งตั้งแต่ เกาะลิ ดี เกาะเขาใหญ่ เกาะบุ โหลนและ
เกาะเภตราของจังหวัดตรัง มีเกาะสวยงามตามธรรมชาติที่มีชื่อเสียง คือ เกาะบุโหลน รองลงมา ได้แก่ เกาะลิดี
และเกาะเภตรา เกาะบุโหลน หมู่เกาะบุโหลนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
ตั้งอยู่ห่ างจากท่าเรือปากบารา อาเภอละงู จังหวัดสตูล ประมาณ ๒๒ กิโลเมตร เป็ นสถานที่น่าสนใจของ
นักท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งเพราะธรรมชาติที่โดดเด่นไม่แพ้หมู่เกาะอื่น ๆ โดยเฉพาะเกาะบุโหลนเลหรือบุโหลน
ใหญ่ มีทิว สนขึ้น ริมหาดทรายขาวเป็ น แนวยาวเสมือนเป็นแนวกาแพงป้องกั นภั ยทางด้านเหนือและด้านใต้
สามารถกาบังลมได้ดีและยังมีชาวประมงเรือเล็กมาอาศัยจอดเรือหาปลามิได้ขาด การเดินทางสะดวกมีบังกะโล
ของเอกชน ไว้สาหรับเป็นที่พักอาศัยของนักท่องเที่ยว อาหารและเครื่องดื่มมีไว้บริการพร้อมบนเกาะนี้ โดยมีที่
พักรับรองนักท่องเที่ยวของเอกชน
-แหลมตันหยงโปและหาดทรายยาว ตั้งอยู่ทางปากอ่าวสตูล สามารถนั่งเรือจาก
ด่านศุลกากรเกาะนกหรือท่าเรือหลังตลาดสดสตูลประมาณ ๑ ชั่วโมง และสามารถเดินทางได้โดยใช้รถยนต์
ห่างจากสี่แยกเจ๊ะบิลังประมาณ ๗ กิโลเมตร ลักษณะเป็นแหลมยื่นล้าไปในทะเลอันดามัน มีหมู่บ้านชาวประมง
และหาดทรายขาวสะอาดยาวเหยียด
-น้าตกวังสายทอง ตั้งอยู่ที่ตาบลน้าผุด อาเภอละงู สามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้
๒ ทาง คือ ทางอาเภอละงู ตรงข้ามทางแยกจากถนนสายสตูล -ละงู ที่สามแยกบ้านโกตา ตาบลกาแพง จากจุด
นี้ถึงน้าตกระยะทางประมาณ ๒๖ กิโลเมตร อีกทางหนึ่งคือ ทางอาเภอทุ่งหว้า ตรงสามแยกสะพานวา ตาบลป่า
แก่บ่อหิน ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร ความงามของน้าตกวังสายทอง อยู่ที่แอ่งน้าแต่ละชั้นซึ่งมีลักษณะ
คล้ายดอกบัวบานลดหลั่นกันลงมาตั้งแต่ชั้นบนสุดถึงต่าสุด ลักษณะพิเศษของชั้นหินที่รองรับน้าตกเอ่อผ่านสู่
เบื้องล่าง คือ เป็นหินปราศจากตะไคร่น้า ซึ่งทาให้มีความรู้สึกเชื่อมั่นในความปลอดภัยต่อการปีนป่ายสู่ชั้นสูง ๆ
ของน้าตกแหล่งนี้ได้เป็นพิเศษ การไหลของสายน้าเกิดจากการอัดและทะลักของน้าในถ้าใต้ภูเขาทะลุออกมา
ตามช่องของภูเขาลงสู่แอ่งต่าง ๆ ที่รองรับอยู่บริเวณรอบ ๆ อันเต็มไปด้วยพรรณไม้ นานาชนิดเสมือนภาพของ
น้าตกทั่ว ๆ ไปแล้วไหลลงสู่คลองละงู ชาวบ้านในหมู่บ้านอาศัยประโยชน์จากน้าตก โดยการทารางน้าต่อท่อ
ประปาสู่หมู่บ้าน
-หาดปากบารา เป็นชายฝั่งริมทะเลอยู่ในตาบลปากน้า อาเภอละงู ห่างจากที่ว่า
การอาเภอละงู ๑๐ กิโลเมตร มีท่าเทียบเรือที่สาคัญทางการประมงและเป็นจุดลงเรือเดินทางไปเกาะตะรุเตา มี
ทิวสนให้ความร่มรื่นตลอดแนวหาดยาวเหยียดซึ่งขนานไปกับถนนสายละงู-ปากบารา
-น้ าตกธาราสวรรค์ เป็ นน้าตกที่สวยงามอีกแห่ งหนึ่งมีถึง ๕ ชั้น ตั้งอยู่ที่ ตาบลควน
กาหลง อยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอควนกาหลง ๑๒ กิโลเมตร การเดิน ทางสะดวกใช้เส้นทางจากสามแยกนิคม
ผ่านที่ว่าการอาเภอควนกาหลงแยกเข้าทางซอย ๑๐
หน้า 41

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖1

-น้ าตกปาหนัน มีต้นน้ ามาจากภูเขาหั ว กาหมิง ตั้งอยู่ที่ตาบลทุ่งนุ้ย อาเภอควน
กาหลง มีระยะทางจากตัวเมืองสตูล ประมาณ ๓๙ กิโลเมตร เป็นน้าตกที่ยังไม่ได้รับการตกแต่งด้วยวิทยาการ
สมัยใหม่ แต่มีการสร้างเขื่อนผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดย่อมอยู่บริเวณน้าตก ซึ่งส่งผลให้มีทัศนียภาพบริเวณนั้น
เปลี่ยนแปลงไปบ้าง อย่างไรก็ตามธรรมชาติแท้ ๆ ของป่าและภูเขายังคงอยู่อย่างครบถ้วน สายน้าจากน้าตก
ปาหนันยังไหลอย่างสม่าเสมอ
-น้าตกธารปลิว ต้นน้าเกิดจากเขาลุงเครอะในเขตจังหวัดตรัง -สตูล เป็นน้าตกที่
สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสตูล ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า ห่างจากที่ว่าการอาเภอ ๑๔
กิโลเมตร การเดินทางเริ่มจากถนนสายทุ่งหว้า -ปะเหลียน แยกตรงกิโลเมตรที่ ๓๕ เป็นถนนลูกรังไปยังหมู่บ้าน
ทุ่งยาวนุ้ย ตาบลทุ่งหว้า ระยะทางแยกเข้าไปประมาณ ๘ กิโลเมตร ก็ถึงน้าตก ซึ่งมีลักษณะเป็น ๒ ชั้น ชั้นล่าง
เป็นแอ่งน้าขนาดกว้าง ๔๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๐ เมตร รอบ ๆ บริเวณร่มรื่นด้วยพรรณไม้หลากหลาย
-ถ้ าเจ็ ด คด ตั้ ง อยู่ อ าเภอมะนั ง เป็ น ถ้ าขนาดใหญ่ ก ว้ า ง ๗๐-๘๐ เมตร ยาว
ประมาณ ๖๐๐ เมตร บางช่วงสูง ๑๐๐-๒๐๐ เมตร มีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก มีคลองใหญ่ทะลุภูเขาเหมาะ
แก่การล่องเรือเที่ยวถ้า ชาวบ้านเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า ถ้าสัตคูหา มี ๗ ชั้น
-ถ้ าภู ผ าเพชร เป็ น ถ้ าขนาดใหญ่ มี หิ น งอกหิ น ย้ อ ยสวยงามมาก ภายในถ้ ามี
ลักษณะเป็นห้องโถงแบบโรมันหลายห้อง บริเวณกลางถ้าเป็นลานกว้าง มีเวทีลักษณะคล้ายลานแสดงคอนเสิร์ต
มองขึ้นไปบนเพดานถ้า จะเห็นความสวยงามของหินงอกหินย้อยงามระยิบระยับ เหมือนประดับด้วยเพชร อยู่
ท้องที่ อาเภอมะนัง
-ถ้าลอดปูยู ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของเขายะเก่ง ในเขตอาเภอเมืองสตูล มีลักษณะ
สวยงาม เช่น เพดานถ้า ประกอบด้วยหิ นงอกหินย้อยที่งดงาม ระหว่างสองฝั่งคลองปูยูนั้นประกอบไปด้วย
พันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่ยังอุดมสมบู รณ์ การเดินทางไปยังถ้าลอดปูยู สามารถเดินทางโดยทางเรือ โดยลงเรือที่
ท่าเรือตามะลัง การเดินทางไปกลับใช้เวลา ประมาณ ๑-๒ ชั่วโมง
-ถ้าเลสเตโกดอน เป็นถ้าหินย้อยงดงาม ที่เกิดจากการตกผลึกใหม่ของน้าที่ซึมผ่าน
รอยแตกบนเพดานถ้า ตัวถ้าเกิดจากการกัดเซาะของน้าทาให้เกิดโพรงจากลาห้วยทะลุถึงทะเล มีระบบน้าขึ้นน้า
ลงตามระดับน้าทะเล อยู่ท้องที่อาเภอทุ่งหว้า
-หาดราไว อยู่คนละฝั่งคลองกับหาดทุ่งสะโบ๊ะ เป็นที่อยู่ของชาวประมงและเป็น
แหล่งประมงที่สาคัญที่สุดของอาเภอทุ่งหว้า มีแนวทรายและทิวทัศน์ที่สวยงาม และเป็นแหล่งปลูกแตงโมที่
สาคัญมีชื่อแห่งหนึ่งของจังหวัดสตูล
ฌ. เมืองเก่าสตูล
เมืองเก่าสตูลเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมอัน
ยิ่งใหญ่ของชาติตลอดไป อาศัยอานาจตามความในข้อ 9 (1) แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ.2546 และคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 234/2558
ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2558 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 จึง
ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าสตูล มีเนื้อที่รวม 0.85 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ

จดแนวกึ่งกลางคลองมาบังบริเวณที่ตัดกับซอยสตูลธานี 11 (พิกัด
X=617300 และ Y=732444) และต่อเนื่องไปทางทิศตะวันออกตาม
แนวกึ่งกลางซอยสตูลธานี 11 กระทั่งจดทางแยกตัดถนนสตูลธานี
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แผนภาพแสดงขอบเขตเมืองเก่าสตูล
ทิศตะวันออก

จดแนวกึ่งกลางถนนสตูลธานีบริเวณทางแยกตัดซอยสตูลธานี 11
ต่อเนื่องลงมาทางทิศใต้ตามแนวกึ่งกลางถนนสตูล ธานี กระทั่งจดทาง
แยกตัดถนนสมันตประดิษฐ์ และต่อเนื่องไปทางทิศตะวันออกตามแนว
กึ่งกลางถนนสมันตประดิษฐ์ กระทั่งจดทางแยกตัดซอยสมันตประดิษฐ์ 2
และต่ อ เนื่ อ งลงมาทางทิ ศ ใต้ ต ามแนวกึ่ งกลางซอยสมั น ตประดิ ษ ฐ์ 2
กระทั่งจดทางแยกตัดซอยศุลกานุกุล 3
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ทิศใต้

จดแนวกึ่ ง กลางซอยศุ ล กานุ กุ ล 3 บริ เวณทางแยกตั ด ซอย
สมั น ตประดิ ษ ฐ์ 2 ต่ อ เนื่ องไปทางทิ ศ ตะวัน ตกตามแนวกึ่ งกลางซอย
ศุลกานุกุล 3 กระทั่งจดทางแยกตัดถนนศุลกานุกุล และต่อเนื่องมาทาง
ทิศใต้ตามแนวกึ่งกลางถนนศุลกานุกุล กระทั่งจดทางแยกตัดซอยศุลกานุ
กุล 6 และต่อเนื่องเรื่อยไปตามแนวกึ่งกลางซอยศุลกานุกุล 6 กระทั่งไป
เชื่อมต่อกับซอยศุลกานุกุล 4 และต่อเนื่องไปทางทิศตะวันตกตามแนว
กึ่งกลางซอยศุลกานุกุล 4 กระทั่งจดแนวกึ่งกลางคลองมาบังบริเวณพิกัด
X=617234 และ Y=730988

ทิศตะวันตก

จดแนวกึ่ ง กลางคลองม าบั ง บริ เวณพิ กั ด X=617234 และ
Y=730988 ต่อเนื่องขึ้นไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองมาบัง
กระทั่งจดบริเวณที่ตัดกับซอยสตูล ธานี 11 (พิกัด X=617300 และ
Y=732444)

7) พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน
ด้านไฟฟ้า
ข้อมูลจานวนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้น ที่จังหวัดสตูลมีการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ล ดลงตั้งแต่ปี 25554- 2560
ส่วนของการจาหน่ายและใช้กระแสไฟฟ้า มีอัตราส่วนที่ลดลงตั้งแต่ช่วงปี 2556 - 2558 และเพิ่มสูงขึ้นในปี
2559- 2560 จะเห็นได้ว่าในช่วงปี 2560 การใช้ไฟฟ้าในส่วนของกิจการขนาดใหญ่ เพิ่มขึ้นในอัตราสูงสุด
รองลงมาคือในส่วนของที่อยู่อาศัย
ตาราง จานวนผู้ใช้ไฟฟ้าและการจาหน่ายกระแสไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2554 – 2560
ปี

เพิ่ม/ลดลง
(ร้อยละ)

2554
2555

จานวนผู้ใช้ไฟฟ้า
(ราย)
81,192
84,732

เพิ่ม/ลดลง
(ร้อยละ)

4.36

การจาหน่ายและใช้กระแสไฟฟ้า
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
337,293,322
364,199,139

2556
2557
2558
2559
2560

88,232
90,997
92,581
94,698
98,681

4.13
3.13
1.74
2.29
4.20

341,750,317
336,830,623
334,187,765
347,307,252
346,618,164

-6.16
-1.44
-0.78
3.92
-0.19

7.98

ที่มา: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2561
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ตาราง การจาหน่ายและใช้กระแสไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ใช้ ปี พ.ศ. 2554 – 2560
ปี
2555
2556
2557
2558
2559
ประเภทผู้ใช้
(กิโลวัตต์ –
ชั่วโมง)
บ้านอยูอ่ าศัย
115,216,176 121,856,109 125,761,818 127,814,268 134,388,284
กิจการขนาดเล็ก
47,312,098
52,161,505
53,124,999
52,625,961
55,388,605
กิจการขนาดกลาง 124,073,327 106,585,533 100,149,843
98,726,390 101,983,118
กิจการขนาดใหญ่
59,676,609
58,266,880
55,223,243
52,570,194
52,753,142
อื่นๆ*
17,920,929
2,880,290
2,570,720
2,450,952
2,800,103
*กลุ่มอื่นๆ ประกอบด้วย ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรที่ไม่แสวงหากาไร สูบน้าเพื่อการเกษตร

2560
135,245,651
53,813,942
96,558,135
58,119,657
2,872,990

ที่มา: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2561

ด้านพลังงานทดแทน
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในจังหวัดสตูลมีการผลิตจากก๊าซชีวภาพ บริษัทปาล์มไทยพัฒนา
จากัด กาลังการผลิต 0.95 เมกกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังน้าคลองดุสน กาลังการผลิต 0.68 เมกกะวัตต์ รวม
ทั้งหมดเป็ น 1.63 เมกกะวัตต์ และมีการใช้ไฟฟ้าทั้ งหมด 39.65 เมกกะวัตต์ ซึ่งกาลั งการผลิ ตที่ผ ลิ ตได้
น้อยกว่าปริมาณการใช้อยู่ 38.02 เมกกะวัตต์
ตาราง แสดงปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทน
พลังงานทดแทน
ปริมาณการผลิตไฟฟ้า (เมกกะวัตต์)
ก๊าซชีวภาพ
0.95
พลังงานน้า
0.68
รวม
1.63
ที่มา: www.thaienergydata.in.th
กุมภาพันธ์ 2561

จากข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า ของจังหวัดสตูลใน ปี 2559 จะเห็นได้ว่า มีแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้น
แบบก้าวกระโดด ดังนั้นจึงควรพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อการลดใช้พลังงานในส่วน
ของบ้านที่อยู่อาศัยให้มากขึ้น
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การเมือง การปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน
ข้อมูลการปกครอง/ประชากร
๑) ประชากร
ประชากร ณ เดือนธันวาคม ๒๕60 จานวน ๓๑9,700 คน แยกเป็น
 ประชากรเพศชาย จานวน
๑๕8,๘32 คน
 ประชากรเพศหญิง จานวน
๑60,868 คน
 จานวนครัวเรือน จานวน
๑๐1,646 หลัง
ตารางแสดงจานวนประชากรรายอาเภอ/เทศบาล
ล้าดับ
อ้าเภอ
จ้านวนประชากร (คน)
ชาย
หญิง
รวม
๑ อาเภอเมืองสตูล
๓๑,915
๓๒,902
๖๔,817
- เทศบาลเมืองสตูล
๑๑,๔๙0
๑๒,274
๒๓,764
- เทศบาลตาบลคลองขุด
๙,๘02
๙,621
๑๙,423
- เทศบาลตาบลเจ๊ะบิลัง
๒,๐๐5
๒,๐22
๔,๐27
- เทศบาลตาบลฉลุง
๑,๑36
๑,218
๒,๓54
๒ อาเภอละงู
๓๓,484
๓๓,851
๖7,335
- เทศบาลตาบลกาแพง
๒,๔03
๒,๕๘4
๔,๙87
๓ อาเภอทุ่งหว้า
๑๐,๔65
๑๐,401
๒๐,866
- เทศบาลตาบลทุ่งหว้า
๑,๕85
๑,๖๖4
๓,๒49
๔ อาเภอควนกาหลง
๑๗,548
๑๗,307
๓๔,855
๕ อาเภอควนโดน
๑๐,416
๑๐,650
๒1,066
- เทศบาลตาบลควนโดน
๒,๖79
๒,๗30
๕,409
๖ อาเภอท่าแพ
๑๔,578
๑๔,756
๒๙,334
๗ อาเภอมะนัง
๙,326
๘,888
๑8,214
รวม 158,832
๑60,868
๓๑9,700

ครัวเรือน
๑๗,623
๙,867
๘,671
๙63
๙68
๑๙,811
๒,๗43
๖,373
๑,๑85
๑๑,535
๕,653
๑,๘53
๘,349
6,052
๑๐1,646

ที่มา: ที่ทาการปกครองจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕60

๒) หน่วยการปกครอง
(๑) อาเภอ
๗
อาเภอ
(๒) ตาบล
๓๖ ตาบล
(๓) หมู่บ้าน ๒๗๙ หมู่บ้าน
(๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง
(๕) เทศบาล ๗
แห่ง ( ๑ เทศบาลเมือง ๖ เทศบาลตาบล)
(๖) องค์การบริหารส่วนตาบล ๓๔ แห่ง
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ตารางแสดงการแบ่งเขตการปกครองและพื้นที่
ล้าดับ
๑
๒
๓.
๔
๕
๖
๗

อ้าเภอ
อาเภอเมืองสตูล
อาเภอละงู
อาเภอทุ่งหว้า
อาเภอควนกาหลง
อาเภอควนโดน
อาเภอท่าแพ
อาเภอมะนัง
รวม

ตาบล
๑๒
๖
๕
๓
๔
๔
๒
๓๖

เขตการปกครอง
หมู่บ้าน เทศบาล
๗๐
๔
๖๑
๑
๓๕
๑
๓๒
๓๑
๑
๓๑
๑๙
๒๗๙
๗

อบต.
๑๐
๖
๕
๓
๔
๔
๒
๓๔

พืนที่
สัดส่วน
ประชากร/พืนที่
(ตร.กม.)
881.01
129.83
324.00
223.22
272.63
88.45
396.00
88.02
199.03
133.02
197.25
148.71
312.00
58.38
๒,๕๘๑.๙๒
123.82
ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕60

๓) โครงสร้างราชการบริหารส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในจังหวัด
การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีหน่วยราชการที่อยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ว่าราชการ
จังหวัด คือ ส่วนราชการต่าง ๆ ในระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน
ส่ ว นราชการในระดั บ จั งหวั ด เป็ น หน่ ว ยงาน ๒ ลั ก ษณะ คื อ หน่ ว ยราชการบริห ารส่ ว นภู มิ ภ าค
ประจาจังหวัด และหน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด (ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง) และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
รวมจานวน ๙8 หน่วย ประกอบด้วย
 หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจาจังหวัดของจังหวัดสตูล มีทั้งสิ้น ๓๔ หน่วยงาน
 หน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด มีทั้งสิ้น ๕1 หน่วย
 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัด มีทั้งสิ้น ๑๓ หน่วย
การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
 เทศบาล ๗ แห่ง (แยกเป็น เทศบาลเมือง ๑ แห่ง และเทศบาลตาบล ๖ แห่ง)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง
 องค์การบริหารส่วนตาบล ๓๔ แห่ง
ศาสนา
ข้อมูลด้านศาสนา
- วัดในพระพุทธศาสนา
จานวน 41 วัด
- ที่พักสงฆ์
จานวน 31 แห่ง
- มัสยิด
จานวน 232 แห่ง
- โบสถ์คริสต์
จานวน 3 แห่ง
- ศาลเจ้า
จานวน 3 แห่ง
- ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
จานวน 3 ศูนย์
- ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจามัสยิด(ศูนย์ตาดีกา) จานวน 208 ศูนย์
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- พระภิกษุ (มหานิกาย)
- สามเณร(มหานิกาย)
- อิหม่าม
จานวนผู้นับถืบศาสนาต่างๆ
ศาสนา
ขาย (คน)
พุทธ
36,533
อิสลาม
122,064
อื่นๆ
235
รวม
158,832

จานวน 392 รูป
จานวน 53 รูป
จานวน 230 คน
หญิง (คน)
37,059
123,349
460
160,868

รวม (คน)
73,592
245,413
695
319,700

ร้อยละ
23.02
76.77
0.21
100

ที่มา : สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2560

ข้อมูลสาธารณภัยจังหวัดสตูล
สถานการณ์ด้านสาธารณภัย
จังหวัดสตูลประสบภัยจากด้านคมนาคมและการขนส่งมากที่สุด รองลงมาเป็นภัยด้านพายุและวาตภัย
และอัคคีภัยตามลาดับ
ตารางแสดงข้อมูลด้านสาธารณภัยจังหวัดสตูล ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๕ – ๒๕60
ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙
ปี 2560
ประเภท จานวน ความ จานวน ความ จานวน ความ จานวน ความ จานวน ความ
ภัย
ครั้ง เสียหาย ครั้ง เสียหาย ครั้ง เสียหาย ครั้ง เสียหาย ครั้ง เสียหาย
อุทกภัย/
๓
๗ อาเภอ
๑
๖ อาเภอ
๑
๗ อาเภอ
6
7
โคลนถล่ม
อาเภอ
พายุหมุน
๒๑ ๖ อาเภอ ๓๑ ๗ อาเภอ
๔
๓ อาเภอ ๒๑
๕
18
4
เขตร้อน/
อาเภอ
อาเภอ
วาตภัย
๒๖
14
ตาบล
ตาบล
ภัยแล้ง
๑
๑ อาเภอ
๑
๕ อาเภอ
๑
๒ อาเภอ
๑
๗
อาเภอ
๓๓
ตาบล
อัคคีภัย
๑๒
๙
๑๔
๖
๑
๖๘
๕
๑
4
3
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
อาเภอ
อาเภอ
๔ ตาบล
4
ตาบล
การ
๑,๑๗๕ เสียชีวิต ๑,๐๙๕ เสียชีวิต ๙๗๗ เสียชีวิต ๘๙๑ เสียชีวิต 1,087 เสียชีวิต
คมนาคม/
๖๔/
๔๖/
๖๘/
๗๑/
80 /
ขนส่ง
บาดเจ็บ
บาดเจ็บ
บาดเจ็บ
บาดเจ็บ
บาดเจ็บ
๖๗๖
๑๑๔
๒๓๕
๔๖๐
445
ที่มา : สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
หน้า 48

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖1

สภาพความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดสตูล
ตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๗ – ๒๕60
เดือน

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

คดี

บาดเจ็บ

เสียชีวิต

คดี

บาดเจ็บ

เสียชีวิต

มกราคม

๘๘

๒๖

๗

๙๒

๑๒

๙

กุมภาพันธ์

๙๑

๓

๓

๗

มีนาคม

๑๒๑

๒๕

๕

๑๐
๕
๘๑

เมษายน

๗๙

๑๕

๖

๖๒

๑๘

พฤษภาค
ม
มิถุนายน

๘๓

๔

๖

๗๘

๑๓

๘๗

๗

๔

๘๐

๖

กรกฎาคม

๙๙

๑๐

๔

๗๑

๒๐

สิงหาคม

๗๘

๕

๔

๘๔

๒๕

กันยายน

๗๘

๔

๓

๙๒

๓๕

ตุลาคม

๘๔

๓

๒

๖๓

๓๓

พฤศจิกาย
น
ธันวาคม

๗๕

๓

๑

๘๒

๓๐

๑๓๒

๙

๑

๘๗

๒๙

๑,๐๙
๕

๑๑๔

๔๖

๙๗
๗

๒๓๕

รวม

๗

คดี

บาดเจ็
บ
๓๓

2560
เสียชีวิต

คดี

บาดเจ็บ

เสียชีวิต

๗
๗
71
31
6
๔
๕
๘
๔๑
๑๐
81
36
5
๑
๑๔
๗
๕๔
๑๑
84
30
8
๕
๕
๕
๒๗
๓
89
34
8
๒
๑
๕
๒๓
๔
72
30
4
๕
๔
๘
๓๖
๖
118
70
17
๑
๓
๘
๓๖
๑๐
107
38
5
๑
๗
๘
๖๒
๕
118
51
9
๔
๐
๙
๒๘
๖
91
45
4
๓
๖
๗
๒๘
๓
98
42
6
๖
๘
๗
๔๔
๒
86
27
5
๐
๖
๖
๔๘
๔
72
11
3
๙
๖๘
๘
๔๖๐
๗๑
1087 445
80
๙
ที่มา : สานั๑กงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2561

งานด้านสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีเกิดภัยพิบัติ ให้ใช้งบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน
หรือสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามความจาเป็นและเหมาะสม วงเงินไม่เกิน ๒๐ ล้าน
บาท ซึ่ ง ต้ อ งประกาศเขตการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น โดยจั ง หวั ด เป็ น อ านาจของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด หากวงเงินดังกล่าวไม่เพียงพอ สามารถขอขยายเพิ่มเติมจากกระทรวงการคลัง
สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ (๒๐ ล้านบาท) ประจาปีงบประมาณ ๒๕60
ยอดสะสมการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
อุทกภัย
๙๔๘,๐๑๔.๕๐ บาท
5,699,641.50 บาท
ภัยแล้ง
๖,๘๕๐,๒๐๐.๒๕ บาท
วาตภัย
๑๑๔,๙๓๕.๐๐ บาท
240,615.50 บาท
อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น
๗,๙๑๓,๑๔๙.๗๕ บาท
5,940,257 บาท
หน้า 49

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖1

 ศูนย์ดารงธรรม
สรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ “ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสตูล”
สรุปเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕60 ดังนี้
เรื่องร้องเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๑ เรื่องร้องเรียนทั้งหมด
๑๖๐ เรื่อง
๔๒๐ เรื่อง
๑.๒ เรื่องที่แล้วเสร็จ (ยุติเรื่อง)
๑๕๕ เรื่อง
๒๙๓ เรื่อง
๑.๓ เรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
๕ เรื่อง
๒๗ เรือ่ ง

พ.ศ.2560
470 เรื่อง
404 เรื่อง
66 เรื่อง

ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕60
ช่องทางการร้องเรียน
๑. เว็บ (๑๑๑๑)
๒. ด้วยตัวเอง
๓. ไปรษณีย์
๕. ทางโทรศัพท์
๖. อื่น ๆ
รวม

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
จานวนเรื่อง
๑
๑๒๒
๒๗
๙
๑
๑๖๐

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ ๒๕60
จานวนเรื่อง
จานวนเรื่อง
๒๑
74
๓๒๘
299
๓๕
61
๒๘
21
๘
15
๔๒๐
470
ที่มา : ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

ตารางแสดงข้อมูลประเภทเรื่องร้องเรียน ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕60
ช่องทางการร้องเรียน
๑. ขอความช่วยเหลือ
๒.ขอความเป็นธรรม
๓. พฤติกรรม
เจ้าหน้าที่รัฐ
๔. แจ้งเบาะแส
๕. ได้รับความ
เดือดร้อน
๖. ปัญหาที่ดิน
๗. เรื่องอื่น ๆ
รวม

จ้านวนเรื่องร้องเรียน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๘๒
๑๘
๑๗

จ้านวนเรื่องร้องเรียน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๘๓
๒๒
๑๗

จานวนเรื่องร้องเรียน
ปีงบประมาณ ๒๕60
84
52
16

๗
๑๘

๑๖
๒๔

39
42

๑๘
๑๖๐

๑๕
๒๔๓
๔๒๐

10
227
470
ที่มา : ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561
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ภาพแสดงจานวนเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
รายได้ประชากรและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
รายได้ประชากรโดยทั่วไปของจังหวัดสตูลขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตรและการค้า อาชีพ
หลั ก คือ การทาสวนยางพารา ปาล์ ม น้ ามัน การท านา และการทาสวนไม้ผ ล ฯลฯ จากตัว เลขผลิ ตภั ณ ฑ์
มวลรวมจังหวัดของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
แ ผ นภู มิ แ ส ด ง ร า ย ไ ด้ เ ฉ ลี่ ย ต่ อ ค น / ปี
เศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ ในปี ๒๕๕๘ ประชากรมี
ปี 2 5 5 4 - 2 5 5 8
รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ คน/ปี เท่ า กั บ 112,051 บาท โดยมี
มูลค่าสูงกว่าปีที่ผ่านมา ๖๙๓ บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
รายได้ต่อหัว(บาท)
จังหวัดในภาคใต้ จังหวัดสตูลมีรายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี เป็น 122,165 120,962
ลาดับที่ ๗ ของภาคใต้ และลาดับที่ 28 ของประเทศ
112,051
110,430 111,358

แ ผ นภู มิ แ ส ด ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มว ล ร ว ม
จั ง ห วั ด ส ตู ล
ปี 2 5 5 4 - 2 5 5 8

33,430 33,295

GPP(ล้านบาท)
31,335
30,562 30,974

2554

2555

2556

2557

2558

2554

2555

2556

2557

2558

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.)

โครงสร้างเศรษฐกิจหลัก
โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ขึ้นอยู่กับสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
เป็นหลัก โดยมีสัดส่วนร้อยละ ๒๖.๕ สาขาการผลิตที่มีความสาคัญรองลงมาได้แก่ สาขาประมงมีสัดส่วน
ร้อยละ ๑๖.๐ สาขาการขายส่ง ขายปลีกมีสัดส่วน ร้อยละ ๑๑.๕ สาขาขนส่งมีสัดส่วน ร้อยละ ๑๒.๕ และ
สาขาอื่น ๆ ร้อยละ ๓๓.๕ ตามลาดับ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูล ( GPP AT CURRENT MARGET PRICES)
ปี ๒๕๕๘ มีมูลค่าเท่ากับ ๓๑,๓๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐ .๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ
(GDP) คิดเป็นร้อยละ ๒.๖ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ (GRP) เป็นลาดับที่ 12 ของภาคใต้ และมีขนาด
เศรษฐกิจเล็กที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน สาหรับอัตราขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัดสตูล ขยายตัว
ร้อยละ ๑.๗ จากที่ขยายตัวร้อยละ ๐.๙ ในปีที่ผ่านมา
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ภาพแสดงโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสตูลปี ๒๕๕๘
กราฟแสดงโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสตูล
ปี พ.ศ.2558
อื่นๆ
การประมง
34.2%
16.0%

ขายส่ง ขาย
ปลีก
11.5%
ขนส่ง
12.5%

เกษตรกรรม
การล่าสัตว์
26.5%

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.)

ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว ปี 2558 (จากมากไปน้อย)
รายได้ต่อคน/ปี
ลาดับ
จังหวัด
gpp (ล้านบาท)
(บาท)
1 ภูเก็ต
164,099.00
306,779.00
2 กระบี่
80,900.00
217,685.00
3 สุราษฎร์ธานี
191,177.00
183,584.00
4 พังงง
47,337.00
177,350.00
5 สงขลา
234,911.00
153,505.00
6 ชุมพร
73,616.00
151,835.00
7 สตูล
31,335.00
112,051.00
8 ตรัง
60,124.00
96,801.00
9 นครศรีธรรมราช
138,737.00
91,648.00
10 ระนอง
23,250.00
91,452.00
11 ยะลา
39,898.00
89,875.00
12

ปัตตานี

45,801.00

73,338.00

13
14

พัทลุง
นราธิวาส

30,451.00
37,678.00

60,497.00
54,922.00

ที่มา : สานักงานคลังจังหวัดสตูล
9 กุมภาพันธ์ 2561

จังหวัดสตูลยังมีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดสตูลมีธรรมชาติแวดล้อม
ด้วยภูเขาและทะเล อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ทั้งป่าธรรมชาติและป่าชายเลน รายล้อมด้วยหมู่เกาะที่สวยงามและ
เป็ น จั ง หวั ด ที่ ส งบ ปลอดภั ย ไม่ มี เหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบ จึ ง ท าให้ เป็ น ที่ ส นใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง
ชาวไทยและต่างประเทศ สามารถสร้ างรายได้ให้แก่จังหวัดสตูลเพิ่มมากขึ้น จังหวัดสตูลยังมีชายแดนติดต่อกับ
ประเทศมาเลเซี ย มี ด่ า นศุ ล กากรสตู ล และด่ า นศุ ล กากรวั ง ประจั น เป็ น ช่ อ งทางในการขนส่ ง สิ น ค้ า
ไปจ าหน่ าย ซึ่งสิ น ค้าส่งออกที่ สาคัญ ได้แก่ อิฐ ก่อสร้าง กระเบื้ องซีเมนต์ ฯลฯ นอกจากนี้ จังหวัดสตูล ได้
ก าหนดแผนการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ในด้ า นต่ า ง ๆ ของจั ง หวั ด เพิ่ ม มากขึ้ น เช่ น ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว
เชิงอนุรักษ์ทางทะเล ส่งเสริมการตลาดและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาร้านอาหาร ร้านค้า
แล ะผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP สู่ ม าต รฐ าน ส าก ล ฯ ล ฯ ทั้ งนี้ เพื่ อ เป็ น ก ารเต รี ย ม ค ว าม พ ร้ อ ม ส าห รั บ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และจากศักยภาพในด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ในจังหวัด จังหวัดสตูลจึงเป็นจังหวัดหนึ่งที่
น่าสนใจในการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการที่ต้องการแหล่งลงทุนใหม่ ๆ
การเกษตรกรรม
การเพาะปลูก
จั งหวัด สตู ล มีเนื้ อที่ ทั้ งหมด 1,754,701 ไร่ เป็ นพื้ น ที่ ถือครองเพื่ อ ท าการเกษตรทั้ งสิ้ น
591,935.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.73 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด มีครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตามระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งสิ้น 45,331 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัดสตูล
อัน ดั บ 1 ได้ แ ก่ ยางพารา มี เนื้ อ ที่ ป ลู ก 432,672 ไร่ คิ ด เป็ น มู ล ค่ าผลผลิ ต ประมาณ 5,931 ล้ านบาท
รองลงมาได้แก่ ปาล์มน้ามัน เนื้อที่ปลูก 109,212 ไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตประมาณ 1,219.55 ล้านบาท,
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ข้าวเนื้อที่ปลูก 21,563 ไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตประมาณ 84 ล้านบาท และไม้ผล ซึ่งลักษณะสวนจะเป็น
สวนไม้ผลแบบผสมผสาน มีการปลูกไม้ผลในสวนหลายชนิด เช่นลองกอง เนื้อที่ปลูก 3,941 ไร่ ทุเรียน เนื้อที่
ปลูก 2,756 ไร่, เงาะ เนื้อที่ปลูก 2,350 ไร่ , มังคุด เนื้อที่ปลูก 1,205 ไร่ เป็นต้น
ตาราง แสดงข้อมูลการเพาะปลูกยางพารา จังหวัดสตูล ปี 2560

ตาราง แสดงข้อมูลการเพาะปลูกปาล์มน้ามัน จังหวัดสตูล ปี 2560
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ตาราง แสดงข้อมูลการเพาะปลูกข้าว จังหวัดสตูล ปี 2559/2560

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

 ด้านการปศุสัตว์
จังหวัดสตูล มีเกษตรกรผู้เลี้ย งสัตว์ จานวน ๑๖,๕13 ครัวเรือน ผู้ เลี้ยงส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลักและเลี้ยงสัตว์ เป็นอาชีพเสริม และเป็นเกษตรกรรายย่อย การเลี้ยงปศุสัตว์ (โค กระบือ
แพะ แกะ) เป็นการเลี้ยงแบบผสมผสานควบคู่กับการปลูกพืชเศรษฐกิจ อาทิ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ามัน
สวนผลไม้ ฯ ลักษณะการเลี้ยงส่วนใหญ่เลี้ยงแบบปล่อยในสวน มีการปลูกพืชอาหารสัตว์บ้าง แต่เป็นส่วน
น้อย ส่วนการเลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง เป็ดพื้นเมือง ฯ) เป็นการเลี้ยงระบบปิด (มีโรงเรือ น
มีระบบการควบคุมโรค และการบริหารจัดการ ฯ) และบางส่วนโดยเฉพาะไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็นการเลี้ยงที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานฟาร์ม
ตารางแสดงข้อมูลด้านการปศุสัตว์จังหวัดสตูล ปี ๒๕60
ชนิดสัตว์เลี้ยง
โคเนื้อ
แพะ
สุกร
ไก่ไข่
ไก่พื้นเมือง
ไก่เนื้อ
เป็ด

จานวนสัตว์เลี้ยง
(ตัว)
๒๕,880
๓5,๗๘1
7,0๖3
308,215
323,962
837,7๑๑
๙7,๗35

จานวนเกษตรกร
(ครัวเรือน)
๖,552
5,159
54
๒72
๑๔,608
๘2
๕,๐๐๐

มูลค่าผลผลิต (บาท)
๕17,60๐,๐๐๐
๑๔3,๑24,๐๐๐
42,378,๐๐๐
๒58,900,60๐
๔8,594,30๐
๖7,854,591
67,854,591

ที่มา : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕60
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จั งหวัด สตู ล ได้ มี ส่ ว นในการส่ งเสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ การเลี้ ย งปศุ สั ต ว์ โดยจั ด ให้ มี ห น่ ว ยผสมเที ย ม
ของกรมปศุสั ตว์ จ านวน ๗ หน่ ว ย ส าหรับ บริการผสมเทียมโคเนื้ อ แพะเนื้ อ มีโรงฆ่าสั ตว์ใหญ่ (โค)
จานวน ๑ แห่ง โรงฆ่าสัตว์เล็ก (สุกร) จานวน ๑ แห่ง และโรงฆ่าสัตว์ปีก จานวน ๒ แห่ง และสถานที่
กักกันสัตว์ จานวน ๓ แห่ง
หมายเหตุ
โค
แพะ
สุกร
ไก่ไข่
ไก่เนื้อ
ไก่พื้นเมือง
เป็ด

: มูลค่าผลผลิต
มูลค่า ราคาเฉลี่ย
๒๐,๐๐๐ บาท/ตัว
มูลค่า ราคาเฉลี่ย
๔,๐๐๐ บาท/ตัว
มูลค่า ราคาเฉลี่ย
๖,๐๐๐ บาท/ตัว
มูลค่า ระยะเวลาไข่ (๒๘๐ วัน) x ราคาไข่ เบอร์ ๐-๕ (๓ บาท) x จานวนไก่ไข่
มูลค่า ราคาไก่เนื้อ (๔๕ บาท) x ๑.๘ ก.ก./ตัว x จานวนตัว
มูลค่า ราคาไก่พื้นเมือง (๑๕๐ บาท) x จานวนตัว
มูลค่า ราคาเป็ด (๑๖๐ บาท) x จานวนตัว

 การประมง
จังหวัดสตูล มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล และพื้นที่น้าจืด มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage)
ในการผลิตสินค้าด้านการประมง โดยมูลค่าผลผลิตด้านการประมงประจาปี 2560 มูลค่าทั้งสิ้น 3,881.11 ล้านบาท โดย
สาขาที่มูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรก คือการประมงพาณิชย์ 1,562.54 ล้านบาท รองลงมาคือ การเลี้ยงกุ้งทะเล 1,289.74
ล้านบาท และประมงพื้นบ้าน 1,028.83 ล้านบาท โดยแยกเป็นรายละเอียดกิจกรรมหลักดังนี้
1. การประมงทะเลพาณิ ชย์ เป็นการทาการประมงนอกเขตชายฝั่ง มีเรือประมงขนาดมากกว่า 10 ตันกรอส ใน
พื้นที่ จานวน 346 ลา แรงงานประมง 2,741 ราย (แรงงานไทย 1,154 ราย แรงงานต่างด้าว 1,587) และมีเรือบางส่วนมา
จากต่างถิ่นที่นาปลามาขึ้นท่าในจังหวัดสตูล โดยปี 2560 ประมาณการมีปริมาณสัตว์น้ารวมทั้งหมด 58,335.04 ตันมูลค่า
.1,562.54 ล้านบาทเศษ
2. การทาฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล เป็นการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ทั้งหมด ในพื้นที่อาเภอชายฝั่งทะเลเช่นเดียวกับสัตว์น้า
กร่อย มีฟาร์มที่มีผลผลิต จานวน 437 ฟาร์ม พื้นที่การเลี้ยง 8,191.29 ไร่ โดยผลผลิตปี 2560 ที่ผ่ านมา มีปริมาณ
7,682 ตันเศษ มูลค่า 1,289.74 ล้านบาทเศษ ราคาผลผลผลิตกุ้งขนาด 100 ตัวต่อกิโลกรัม เคลื่อนไหวอยู่ที่ 110-150
บาทปัญหาหลักที่พบคือโรคตายด่วน
3. การประมงพื้นบ้าน เป็นการทาการประมงบริเวณเขตชายฝั่งทะเล พื้นที่อาเภอเมืองสตูล ท่าแพ ละงู และทุ่ง
หว้า มีประมงพื้นบ้านหรือเรือประมงขนาด 10 ตันกรอส ลงมา จานวน 1,932 ลา แรงงานประมง 3,860 ราย แยกตาม
ประเภทเครื่องมือทาการประมงประเภทอวนติดตา 3,230 ราย รองลงมาเครื่องมือประมงประเภทลอบ 630 ราย มีผลผลิต
สัตว์น้าที่จับได้ 12,346.02 ตันเศษ มูลค่า 1,028.83 ล้านบาทเศษ
4.การทาฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ากร่อย พื้นที่การเลี้ยงอยู่ใน 4 อาเภอชายฝั่งทะเล ประกอบด้วย อาเภอเมือง ท่าแพ ทุ่ง
หว้า และละงู ชนิดสัตว์น้าที่เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นปลากะพงขาว ปลากะรัง เลี้ยงในกระชังและบ่อดิน การเลี้ยงปูนิ่ม และการเลี้ยง
ปลาอื่นๆ มี จานวน 1450 ฟาร์ม พื้นที่การเลี้ยง 2,097.95 ไร่ ผลผลิต 973.10 ตันเศษ มูลค่า 115.6 ล้านบาทเศษ
5. การเพาะพันธ์และอนุบาลกุ้งทะเล ประกอบด้วยการเพาะและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม รองลงมาคือกุ้งกุลาดา มี
ฟาร์ม จานวน 20 ราย ปี 2560 มีผลผลิต 700 ล้านตัว มูลค่า 84 ล้านบาทเศษ โดยราคาลูกกุ้งขนาดโพสลาวา 10-12
เคลื่อนไหวอยู่ที่ 10-12 สตางค์ต่อตัว
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6. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด มีฟาร์มเลี้ยง 1,634 ฟาร์ม พื้นที่การเลี้ยง 7 อาเภอ 1,176.80 ไร่ สัตว์น้าที่เลี้ยง
ส่วนใหญ่ปลานิลแปลงเพศในกระชังเป็นการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ ส่วนปลาดุก และปลากินพืช เป็นการเลี้ยงเพื่อไว้บริโภคและ
เป็นรายได้เสริมในครัวเรือน ประมาณการผลผลิตอยู่ที่ 1,284.49 ตัน มูลค่า 70.65 ล้านบาท ราคาผลผลิต ณ ฟาร์ม ปลา
นิลแปลงเพศขนาด 0.7-1.0 กิโลกรัมต่อตัว เคลื่อนไหวอยู่ที่ 70-75 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนปลาดุกขนาด 4-6 ตัวต่อกิโลกรัม
เคลื่อนไหวอยู่ที่ 35-55 บาทต่อกิโลกรัม
7. การจับสัตว์น้าจืดจากแหล่งธรรมชาติ ส่วนใหญ่จับจากแม่น้าลาคลอง หนองบึง เพื่อนามาบริโภค มีปริมาณ
สัตว์น้า 155.23 ตัน คิดเป็นมูลค่า 8.49 ล้านบาทเศษ
8. การเพาะและอนุบาลปลาน้ากร่อย ส่วนใหญ่เป็นการอนุบาลลูกปลากะพงขาวเพื่อการส่งออกไปประเทศเพื่อน
บ้านและเลี้ยงในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีจานวนเกษตรกร 171 ราย ประมาณการผลผลิต ปี 2560 อยู่ที่ 2.5 ล้านตัว
มูลค่า 25 ล้านบาทเศษ
9. ผู้ประกอบการด้านการประมง ปี 2560 พบว่ามีผู้ประกอบการที่เป็นผู้รวบรวมสัตว์น้า แพปลา และพ่อค้าคน
กลาง จานวน 199 ราย สถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้น 5 ราย สถานประกอบการแปรรูปพื้นเมือง 8 ราย โรงงานแปรรูป
สัตว์น้าและผลิตภัณฑ์ 3 ราย ผู้นาเข้าส่งออกสัตว์น้า 100 ราย
10. ท่าเทียบเรือประมง จานวน 23 แห่ง (ท่าเอกชน 22 แห่ง และท่าองค์การสะพานปลา 1 แห่ง) ส่วนท่าเทียบ
เรือประมงพื้นบ้านสาหรับชาวประมงพื้นบ้านใช้ในการสัญจรและขนส่งผลผลิต มี จานวน 22 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่
ป่าสงวนหรือป่าชายเลน และมีสภาพชารุด
ตารางแสดงมูลค่าสินค้าสาขาประมง
2,500.00
2,083.39
2,000.00

ปี 2559 (ล้านบาท)

1,562.541,649.84

1,500.00

ปี 2560 (ล้านบาท)

1,289.74
981.77 1,028.83

1,000.00
500.00

1,284.49
1,097.06

194.67 155.23

0.00
ประมงพาณิชย์

กุ้งทะเล

ประมงพื้นบ้าน

เลี้ยงปลาน้ากร่อย

เลี้ยงสัตว์น้าจืด

ที่มาของข้อมูล : ข้อมูลการออกหนังสือกากับการจาหน่ายสัตว์น้าและการสุ่มตัวอย่างด้านการประมง ปี 2560

ดัชนีชี้วัดการเติบโตสาขาประมง
จังหวัดสตูล มีดัชนีชี้วัดการเติบโตมูลค่าภาคการการผลิตทางการประมงพบว่ามี 3 อันดับแรกที่สาคัญคือ การ
ประมงพาณิชย์ มีสัดส่วนร้อยละ 38.25 รองลงมาคือการเลี้ยงกุ้งทะเล ร้อยละ 33.50 และการประมงพื้นบ้านร้อยละ
23.70 ตามลาดับ
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กราฟแสดงข้อมูลสัดส่วนมูลค่าผลผลิตสัตว์น้า จังหวัดสตูล ปีการประมง 2560
ผลผลิตกด้านการประมง

อนุบาลปลาน้ากร่อย,
0.50%

เพาะอนุบาลกุ้งทะเล,
การเลี้ยงปลาน้าจืด, 1% 0.80%

จับสัตว์น้าจืด, 0.25%
ประมงทะเลพาณิชย์,
38.25%

การเลี้ยงกุ้งทะเล,
33.50%

การเลี้ยงปลาน้ากร่อย,
2%
ประมงทะเลพื้นบ้าน,
23.70%

ที่มาของข้อมูล : ข้อมูลจากการคานวณผลผลิตด้านการประมง ปี 2560

ครัวเรือนประมงชายฝั่งพื้นบ้าน
จังหวัดสตูล มีครัวเรือนประมงพื้นบ้านแยกตามเครื่องมือทาการประมงได้ 3,054 ครัวเรือน ประกอบด้วย
เครื่องมือประมงอวนติดตา 3,230 ราย รองลงมา เครื่องมือลอบ 630 ราย ตามลาดับ กราฟแสดงข้อมูล

ครัวเรือนประมงชายฝั่งพื้นบ้าน
ลอบ, 14.24%

เบ็ดราว, 2.32%

อวนลาก, 1.60%
อวนครอบ, 8.64%
อวนล้อมจับ,
2.40%
อวนติดตา,
70.80%

ที่มาของข้อมูล : สานักงานประมงจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561
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เรือประมง
จังหวัดสตูล มีชายฝั่งทะเลยาวถึง 1,44.8 กิโลเมตร มีเกาะจานวนมาก มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ทาให้มี
ทรัพยากรสัตว์น้าที่อุดมสมบูรณ์ มีเรือที่ทาการประมงประเภท เรือประมงพื้นบ้าน 1,932 ลา แรงงาน 3,860 ราย
เรือประมงพาณิชย์ 346 ลา มีแรงงานประมงพาณิชย์ 2,741 ราย (แรงงานไทย 1,157 ราย แรงงานต่างด้าว
1,587 ราย)
กราฟแสดงข้อมูลจานวนเรือประมงและแรงงานประมง ปี 2560 จังหวัดสตูล
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

3,860

จานวนเรือ
2,741

1,932

346
เรือประมงพื้นบ้าน

เรือประมงพาณิชย์
ที่มาของข้อมูล : สานักงานประมงจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

ท่าขึ้นสัตว์น้า
ด้วยที่จังหวัดสตูล เรือประมงทั้งที่เป็นประเภทพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน การขนถ่ายผลผลิตทางการประมง
เพื่อให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพความสด นั้นคือมูลค่าสินค้าที่ชาวประมงได้รับเพิ่มขึ้น จึงทาให้มีท่าขึ้น
ปลาที่เป็นของเอกชนและของรัฐในพื้นที่อาเภอเมืองและอาเภอละงู จานวน 23 แห่ง แต่ยังไม่รวมท่าเรือประมงพื้นบ้าน
ที่มีกระจายอยู่ตามชุมชนประมงประมงชายฝั่งพื้นบ้าน
ตารางแสดงข้อมูล
อ้าเภอ
เมืองสตูล
ละงู
รวม

ท่าขึนปลาเอกชน
9
14
23

ท่าขึนปลาขององค์การสะพานปลา
1
0
1
ที่มาของข้อมูล : สานักงานประมงจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จังหวัดสตูล มีเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ณ ปี 2560 จานวน 2,821 ราย มีพื้นที่การเลี้ยงรวม 9,867.62
ไร่ ประกอบด้วย การเลี้ยงกุ้งทะเล 437 ฟาร์ม พื้นที่ 8,191.29 ไร่ รองลงมาการเลี้ยงสัตว์น้าจืด ส่วนใหญ่เป็นปลานิล
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ปลาดุก และปลากินพืช จานวน 1,634 ฟาร์ม พื้นที่ 1,176.08 ไร่ และการเลี้ยงปลาน้ากร่อย ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยง
ปลาในบ่อดินและกระชัง จานวน 740 ฟาร์ม พื้นที่ 444.75 ไร่
ตารางแสดงข้อมูล
ประเภท
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
จน.ฟาร์ม
พ.ท. (ไร่)
จน.ฟาร์ม
พ.ท. (ไร่)
จน.ฟาร์ม
พ.ท. (ไร่)
กุ้งทะเล
464
8,887.12
457
8,324.09
437
8,191.29
สัตว์น้าจืด
2,043
1,005.08 2,043
1,005.08 1,634
1,176.80
สัตว์น้ากร่อย
1,812
2,622.44 1,812
2,622.44
740
444.75
รวม
4,319 12,514.63 4,312 11,951.61 2,811
9,812.84
ที่มาของข้อมูล : จากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านการประมง สานักงานประมงจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณปี 2560

 การอุตสาหกรรม
การอุตสาหกรรม
สถิติจานวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม
จั งหวัด สตู ล มี โรงงานที่ ได้รั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิจ การ (สะสม) ณ วัน ที่ 9 กุ มภาพั น ธ์ 2561
มีจานวนทั้งสิ้น 338 โรงงาน เงินลงทุนรวม 4,496.78 ล้านบาท และมีจานวนคนงาน 4,960 คน โดย
จาแนกโรงงานตามหมวดอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ได้ดังนี้
ตาราง แสดงสถิติจานวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม
รายการ
จานวน
เงินลงทุน
คนงาน
(โรง)
(ล้านบาท)
(คน)
อุตสาหกรรมการเกษตร (โรงสีข้าว,ถ่านจากกะลามะพร้าว)
75
32.53
87
อุตสาหกรรมอาหาร
27
427.68
1,713
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
5
12.00
15
อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
35
648.18
1,473
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน
3
1.85
10
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
1
0.75
6
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์
3
55.08
31
อุตสาหกรรมยาง
33
875.71
475
อุตสาหกรรมอโลหะ
16
192.89
217
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ
10
24.98
38
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
2
3.13
13
อุตสาหกรรมขนส่ง
24
351.33
274
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
1
22.84
10
อุตสาหกรรมอื่นๆ
103
1,847.83
598
รวม
338
4,496.78
4,960
ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
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อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่สาคัญของจังหวัดสตูล ได้แก่
(1) อุ ต สาหกรรมไม้ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ จากไม้ ส่ ว นใหญ่ เป็ น การแปรรูป ไม้ ย างพารา ท าวงกบ ประตู
หน้าต่าง ปัจจุบันมีจานวนโรงงานทั้งสิ้น 35 โรงงาน เงินลงทุน 648.18 ล้านบาท คนงาน 1,473 คน
(2) อุตสาหกรรมยาง ประกอบด้วย การผลิตยางแท่งมาตรฐาน STR 20 และยางผสม (Compound
Rubber) ท ายางแผ่ น ผึ่ งแห้ ง/รมควัน ตามล าดับ ปั จจุบั น มีจ านวนโรงงานทั้ งสิ้ น 33 โรงงาน เงิน ลงทุ น
875.71 ล้านบาท คนงาน 475 คน
(3) อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย การสกัดน้ามันปาล์ม การทาอาหารทะเลกระป๋อง ตามลาดับ
ปัจจุบันมีจานวนโรงงานทั้งสิ้น 27 โรงงาน เงินลงทุน 427.68 ล้านบาท คนงาน 1,713 คน
การเหมืองแร่
ในปี 2561 จังหวัดสตูล มีเหมืองแร่ที่ได้รับสัมปทาน (ประทานบัตร) จานวน 3 แปลง และได้รับ
อนุญาตให้เปิดการทาเหมือง จานวน 2 แปลง และหยุดการทาเหมือง 1 แปลง ดังนี้
1. เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) จานวน 2 แปลง อายุประทาน
บั ต ร 20 ปี ตั้ งอยู่ ที่ ต าบลทุ่ งนุ้ ย อ าเภอควนกาหลง จั งหวั ด สตู ล ของ นายล าพู น กองศาสนะ และของ
นายชยุตพงศ์ เรืองกูล (ห้างหุ้นส่วนจากัด เรืองกูลศิลาทองรับช่วงฯ)
2. เหมืองแร่หิน อุตสาหกรรมชนิดหินทรายแป้ง (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) จานวน 1 แปลง อายุ
ประทานบัตร 10 ปี ตั้งอยู่ที่ตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ของ บริษัท พุธผาศิลาละงู จากัด(หยุด
การทาเหมือง)
ตาราง แสดงข้อมูลประทานบัตรจังหวัดสตูล
ผู้ถือประทานบัตร/ที่อยู่

ชื่อภูเขา

เนือที่ (ไร่)

วันเริ่มต้น

วันสินอายุ

ประทานบัตรเลขที่ 23897/15314
นายลาพูน กองศาสนะ
หมู่ที่ 3,7 ตาบลทุ่งนุ้ย
อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
ประทานบัตรเลขที่ 23943/15223
นายชยุตพงศ์ เรืองกูล (ห้างหุ้นส่วน
จากัด เรืองกูลศิลาทอง รับช่วงฯ)
หมู่ที่ 1 ตาบลทุ่งนุ้ย อาเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูล
ประทานบัตรเลขที่ 23977/15868
บริษัท พุธผาศิลาละงู จากัด
หมู่ที่ 5 ตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล(หยุดชั่วคราว)

เขาวังบุมาก

197-2-0

20 พ.ค.41 19 พ.ค.61

แร่คงเหลือ
ณ สินเดือน
มกราคม 61
(เมตริกตัน)
1,555,682.40

เขาโต๊ะชัง
เขาจาปา
เขาเณร

130-3-46

30 มี.ค.42

29 มี.ค.62

3,122,556.40

-

51-3-29

13 ต.ค.52

12 ต.ค.62

2,508,154.40

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
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มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
สถิติจานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เกิดขึ้นตามความเห็นของคณะอนุกรรมการวิจัยพัฒนาคุณภาพ
และพั ฒ นาเทคโนโลยี ในคณะกรรมการอ านวยการ หนึ่ งต าบล หนึ่ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ห่ งชาติ (กอ.นตผ.) เริ่ ม
ดาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ซึ่งจังหวัดสตูล มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มาแล้วทั้งสิ้น 395 ผลิตภัณฑ์ (พ.ศ. 2546 – 31 ธันวาคม 2560) และจังหวัด
สตูล เป็นหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - ถึงปัจจุบัน
โดยจาแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ได้ดังนี้
ตาราง แสดงสถิติผลิตภัณ ฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณ ฑ์ชุมชน จังหวัดสตูล (มผช.)
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 – 31 ธันวาคม 2560
ปี
งบประมาณ
2546 – 2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
รวม ทั้งสิ้น

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร เครื่องดื่ม
47
4
6
20
4
8
6
6
16
15
9
141

8
0
1
2
0
0
1
0
1
2
0
15

ผ้าและเครื่อง
แต่งกาย
23
4
7
6
8
5
7
13
9
11
13
106

รวม

ของใช้ ของ
ตกแต่งฯ
34
2
8
7
9
7
6
10
10
8
14
115

สมุนไพรที่
ไม่ใช่อาหาร
7
1
2
7
0
0
0
0
0
1
0
18

รายปี
119
11
24
42
21
20
20
29
36
37
36
395

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ข้อมูล : ณ 31 ธันวาคม 2560

จังหวัดสตูล มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ในประเภทอาหาร
สูงสุด คิดเป็ น ร้อยละ 35.70 ล าดับ รองลงมาเป็นผลิ ตภัณ ฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึ ก
คิดเป็นร้อยละ 29.11 และลาดับที่ 3 เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย คิดเป็นร้อยละ 26.83

หน้า 62

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖1

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP
จังหวัดสตูล ดาเนินการสนับสนุนและพัฒนาสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้ชุมชนมีการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมให้เกิดอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง นาพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการทางานบูรณาการกับ
ส่ ว นราชการทุ ก ภาคส่ ว น ภาคเอกชน สถาบั น การศึ ก ษา และสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานเครือ ข่าย OTOP
ระดับอาเภอ จังหวัด ภาค และระดับประเทศ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP
จังหวัดสตูลได้กาหนดการพัฒนากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน OTOP 311
กลุ่ม 650ผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล ณ 3 วันที่ มกราคม 2561) และกลุ่ม OTOP ที่ผ่านการคัดสรรฯ ปี 2559 ใน
ระดับ 1-5 ดาว จานวน 118 ผลิตภัณฑ์ โดยเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่ม D
(กลุ่ มปรับ ตัวสู่ การพั ฒ นา) จ านวน 257 ผลิ ตภัณ ฑ์ และผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ล งทะเบียน OTOP รายใหม่ โดยให้
ความสาคัญกับผู้ประกอบการในการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ
แหล่งเงินทุน และส่ งเสริมให้ ผลิ ตภัณ ฑ์ของกลุ่ มได้มีมาตรฐาน รวมทั้งการพั ฒนาผลิ ตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่า
(Value added) ต่อยอดเรื่องมาตรฐาน (Standard) รูปแบบ (Design) และบรรจุภัณฑ์ (Packaging) การสร้าง
ตราสินค้า (Brand Name) เรื่องราวผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ มีการถ่ายทอด
จากรุ่นสู่รุ่น มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกระบวนการพัฒนา ดังนี้
1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้านอาหาร จานวน 30 ราย
2. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP แยกตาม Cluster จานวน 50 ราย
2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
(1) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อาหาร
วัตถุป ระสงค์ เพื่ อยกระดับ การพั ฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ OTOP ประเภทอาหาร ให้ มีความ
สะอาด ปลอดภัย ขายได้ และการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ประเภทอาหาร
กิจกรรมที่ 2 พัฒ นาผลิตภัณ ฑ์อาหารด้านการแปรรูปถนอมอาหาร และการยืดอายุ
ผลิตภัณฑ์มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ประเภทอาหาร
โดยจั ง หวั ด สตู ล มี ก ลุ่ ม เป้ า หมายเข้ า ร่ ว มในกิ จ กรรมที่ 2 ทั้ ง สิ้ น 30 ราย โดย
พิจารณาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนา ได้ส่งรายชื่อไปให้กรมฯ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การดาเนินงานของกรมฯ
(1) โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP แยกตาม Cluster
กรมการพัฒนาชุมชน ได้กาหนดโครงการยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP แยกตาม
Cluster เพื่ อ พั ฒ นายกระดั บ คุ ณ ภาพมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP ในกลุ่ ม Quardrant D และผลิ ต ภั ณ ฑ์
OTOP 1-3 ดาว ให้เพิ่มมูลค่าและมีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด กลุ่มเป้าหมาย 9 จังหวัด และ
จังหวัดสตูล เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายครั้งนี้ โดยกาหนดดาเนินการในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมลาป่า
รีสอร์ท อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ผลการดาเนินงาน กลุ่มเป้าหมายจังหวัดสตูล จานวน 50 ราย ได้เข้า
ร่ ว มประชุ ม โดยน าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ต้ องการให้ ออกแบบ บรรจุ ภั ณ ฑ์ LOGO เข้ าร่ว มรับ ค าปรึก ษาจากคณะ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยบรรจุภัณฑ์ที่ได้ออกแบบทั้งหมดอยู่ระหว่างดาเนินการ
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(2) โครงการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2559-2561
จังหวัดสตูล ดาเนินการสนับสนุนและพัฒนาสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้ชุมชนมีการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมให้เกิดอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง นาพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการทางานบูรณาการกับ
ส่วนราชการทุกภาคส่วน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสนับสนุนการดาเนินงานเครือข่าย OTOP ระดับ
อาเภอ จังหวัด ภาค และระดับประเทศ
ตารางแสดงฐานข้อมูลการลงทะเบียน OTOP รายอาเภอ ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2561
ที่
อ้าเภอ
การลงทะเบียน OTOP
การลงทะเบียน OTOP
รวมผลิตภัณฑ์
ปี 2557-2558
ปี 2559-2560
ผปก.
ผลิตภัณฑ์
ผปก.
ผลิตภัณฑ์
ผปก.
ผลิตภัณฑ์
1
เมืองสตูล
51
120
26
47
77
167
2
ละงู
43
97
29
90
72
187
3
ทุ่งหว้า
15
24
8
13
23
37
4
ท่าแพ
22
53
12
17
34
70
5
ควนโดน
29
53
15
30
44
83
6 ควนกาหลง
22
32
9
13
31
45
7
มะนัง
22
47
8
14
30
61
รวม
204
426
107
224
311
650
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ข้อมูล : ณ เดือนมกราคม 2561

(3) การใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน
จังหวัดสตูล ดาเนิ นงานการขอใช้เครื่องหมายผลิตภัณ ฑ์ โดยการประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ให้รับทราบถึงหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน
อย่างถูกต้อง และทั่วถึง แจ้งผู้มีความประสงค์จะขอใช้เครื่องหมาย OTOP กรมการพัฒนาชุมชน โดยการยื่น
แบบคาขอเครื่องหมายฯ และประเมินตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมฯกาหนด
จั งหวั ด สตู ล มี ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP ทั้ งสิ้ น 204 ราย 426 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และมี
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ่ า นการคั ด สรรฯ จ านวน 118 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยกรมการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ ก าหนดให้ ผู้ ผ ลิ ต
ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับเครื่องหมายฯ จานวนร้อยละ 25 ของจานวนที่ลงทะเบียน OTOP คิดเป็น 106
ผลิตภัณฑ์
ผลการลงทะเบียนขอใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2561
จากผลการลงทะเบียนมีผู้มายืน่ คาขอเครื่องหมายฯ ทั้งสิน้ 81 ราย คิดเป็นร้อยละ 85 ของกลุม่ เป้าหมายที่
กรมกาหนดแยกกลุ่มเป้าหมายตามอาเภอดังนี้
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ตางรางแสดงข้อมูลผู้มายื่นขอใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP ข้อมูล
ที่
1
2
3
4
5
6
7

อาเภอ
เมืองสตูล
ละงู
ทุ่งหว้า
ท่าแพ
ควนโดน
ควนกาหลง
มะนัง
รวม

จานวนผู้มายื่นคาขอฯ
17
20
6
10
14
8
6
81
ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
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(4) การส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ
1) รู ป แบบ วิ ธี ก าร และช่ อ งทางในการส่ ง เสริ ม การตลาด จั ง หวั ด สตู ล ได้
ดาเนินการส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP ไปจาหน่าย ทั้งในและต่างประเทศ เช่น
- ร้านค้าประชารัฐสุขใจ Shop จานวน 2 แห่ง
- ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า เช่น ห้าง Big C สาขาสตูล, ห้างเทสโก้โลตัส สาขาสตูล
- จาหน่ายในท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สตูล
- จาหน่ายสินค้ากับเทรดเดอร์ต่าง ๆ
- งานของดีชายแดนใต้ โดยศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
- งานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์อานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
- งานจั ดแสดงและจ าหน่ ายสิ น ค้า OTOP ณ เมื องทองธานี ซึ่งจัดโดยกรมการพัฒ นา
ชุมชน กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงอุตสาหกรรม, และภาคเอกชนต่าง ๆ
- โครงการตลาดนัดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ จานวน 10 ตลาดนัด
- งาน OTOP ทั่วไทย ก้าวไกลสู่ชายแดนใต้ โดยงบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
- โครงการสานสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย-มาเลเซีย
- ประชุมเครือข่าย OTOP / OTOP trader เพื่อเพิ่มศักยภาพการตลาด
- OTOP ขึ้นเครื่องบิน
- การคัดสรรของขวัญ ของฝาก เพื่อเพิ่มยอดขายช่วงเทศกาล
เป้าหมายในการดาเนินงาน OTOP ปีงบประมาณ 2560-2562
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล กาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานโครงการหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยมี เป้าประสงค์ มุ่งหวังให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน ๓ กลยุทธ์ ดังนี้
๑. พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และการตลาด
๒. ส่งเสริมการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเผยแพร่สู่เวทีโลก
๓. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
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และมีกระบวนงานในการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้กลยุทธ์
ดังกล่าว ๖ กระบวนการ ได้แก่
๑. กระบวนงานเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการและเครือข่าย
๒. กระบวนงานส่งเสริมช่องทางการตลาด
๓. กระบวนงานสืบค้น รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. กระบวนงานสืบสาน และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. กระบวนงานสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
๖. กระบวนงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP จังหวัดสตูล มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยจั งหวัดได้สนั บ สนุ น ส่งเสริมให้ ผู้ ผ ลิต ผู้ ประกอบการ OTOP ได้ร่วมจัดแสดงและจาหน่าย OTOP กับ
หน่วยงานภาคี ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการตลาดเชิ งรุก เช่น งาน
OTOP ภูมิภาค, OTOP Midyear, OTOP City, OTOP ศิลปาชีพประทีปไทย, OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน
, งานของดีชายแดนใต้ เป็นต้น และมีการเผยแพร่สินค้า OTOP ของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทาให้
มูลค่าการจาหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดสตูล เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตาราง แสดงมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น OTOP
ที่
ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๗
๑ ๕๓๗,๑๐๐,๐๐๐ ๖๐๑,๗๐๙,๓๐๕

ปี ๒๕๕๘
๖๖๐,๒๐๔,๖๐๘

ปี 2559
740,375,000

2560
881,901,570

ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
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มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและ OTOP ในปี ๒๕60 จานวน 881,901,570 บาท ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปีผ่านมา
มู ล ค่ า กา ร จา ห น่ า ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ช นจั ง ห วั ด สตู ล ปี 2 5 5 6 - 2 5 6 0
๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๐
ปี ๒๕๕๖

ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

ปี 2559

2560

ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
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 การดาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ SE

เมื่อวัน ที่ 15 ธัน วาคม 2558 คณะรัฐมนตรีได้รับทราบให้มีการแต่งตั้งคณะทางานร่วมรัฐ เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ) จานวน 12 คณะโดยหนึ่งในนั้น คือ คณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐและนายฐาปน สิริวัฒนภักดี บมจ.
ไทยเบฟเวอเรจ เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน มีการดาเนินงานในลักษณะหุ้นส่วนภาครัฐ เอกชน และประชาชน
เน้นการขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมที่เป็น Action Agenda เชื่อมโยงความต้องการที่แท้จริงของหมู่บ้าน/ชุมชน
ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
ลดความเหลื่อมล้า เน้นในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยยึดความต้องการของชุมชนเป็นตัวตั้ง
พัฒนาคุณภาพคน เน้นสร้างองค์ความรู้ในระดับชุมชน โดยส่งเสริมองค์ความรู้ และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เน้นสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน และมีช่องทาง
(Platform) สาหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน
คณะทางานการพัฒ นาเศรษฐกิจ ฐานรากและประชารัฐ (E3) ได้จัดตั้งคณะท างานขับเคลื่ อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ทั้งส่วนกลาง จังหวัด และอาเภอ เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน
โดยกลไกประชารัฐจังหวัด และ อาเภอ ทาหน้าที่ค้นหาปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่
หมู่ บ้ า น/ต าบล อ าเภอ รวมถึ ง จั ด กลุ่ ม ปั ญ หาความต้ อ งการในภาพรวมของจั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด ผ่ า น
คณะทางานขับ เคลื่อนการพัฒ นาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐส่ วนกลาง เพื่อนาเสนอคณะทางานการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (E3) พิจารณาให้ปัญหาความต้องการ Demand และ Supply มาพบกันอย่างลงตัว
ในการปฏิบัติงานส่วนที่สาคัญ คือ การลงปฏิบัติในพื้นที่ ได้ใช้โครงสร้างของ Social Enterprise หรือ
วิสาหกิจเพื่อสังคม ทั้งระดับประเทศและระดับจังหวัด โดยในระดับจังหวัด มีการจดทะเบียนจัดตั้ ง บริษัท
ประชารัฐรักสามัคคี (จังหวัด) จากัด และระดับประเทศ มีการจัดตั้ง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย)
จากัด (Social Enterprise Holding : SE holding)
บริษัท ประชารัฐสามัคคี จากัด คือ วิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมา เพื่อทากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม รายได้ของบริษัทมาจากส่วนแบ่งของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของชุมชนที่ไปช่วยเหลือ ไม่มีการปัน
ผลให้ ผู้ ถื อหุ้ น เงิน ของบริ ษั ท เอาไว้ช่ว ยเหลื อ สั งคมและชุ มชน เป็ น โครงสร้างใหม่ ที่ ให้ ผู้ แทนของภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชนและภาคประชาสังคม มาร่วมกันทาประโยชน์โดยสามารถทางานได้
คล่องตัวภายใต้กรอบกฎหมาย และหลักธรรมาภิบาล เช่นเดียวกับบริษัททั่วไป ซึ่งจะเกิดความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ
การขับเคลื่อนงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
คสป.สตูล และบริ ษัท ประชารัฐ รักสามัคคีจังหวัด (วิส าหกิจเพื่อ สั งคม) ดาเนินการส่ งเสริม
สนับสนุน ๓ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป(SMEs/OTOP) และด้านการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ในรูปแบบประชารัฐ ภายใต้แนวคิด Social Enterprise (SE) มีเป้าหมายหลักเพื่อสังคม ใน ในปี พ.ศ.
2560 บริษั ทประชารัฐ ดาเนิ น การสนั บ สนุนกลุ่ มเป้าหมาย จานวน 33 กลุ่ ม และกาหนดเป้าหมายการ
ดาเนินงาน ปี พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น 20 กลุ่ม รวม 53 กลุ่ม
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ตารางแสดงการพั ฒ นากลุ่ มเป้ าหมายของ คสป. และบริ ษั ท ประชารัฐ รั กสามัค คีจั งหวั ด (วิสาหกิ จ
เพื่อสังคม) จากัด ปี 2560
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชื่อกลุ่ม

อ้าเภอ

ผลิตภัณฑ์
และบริการ

การสนับสนุนเพื่อ
พัฒนากลุ่ม

รายได้ก่อน
รายได้หลัง
ได้รับการ
ได้รับการ
ส่งเสริม
ส่งเสริม (ธ.ค.
(บาท)
60) บาท
10,000
80,000

กลุ่มท่องเที่ยวเชิง
เมืองสตูล
นิเวศน์โดยชุมชนบากัน
ใหญ่
กลุ่มข้าวอัลฮัม
เมืองสตูล

ปูม้านึ่ง

การทาบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่

ข้าวอัลฮัม

21,000

62,000

กลุ่มข้าวอัลฮัม
กลุ่มเตอร์บิลัง
รวมใจพัฒนา
กลุ่มเยาวชนสืบสาน
และพัฒนาอาชีพบ้าน
ปากปิง
กลุ่มอาชีพมุสลีมะฮ์
บ้านบ่อหลวง
กลุ่มสตรีเกษตรกรการ
ผลิตและแปรรูป
ส่งเสริมอาชีพสตรี
บุหงาตันหยงปอเปี๊ยะ
กรอบ
ร้านสโตย
กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้า
ปาเต๊ะ
กลุ่มตัดเย็บบ้านบ่อหิน
กลุ่มปันหยาบาติก
กลุ่มแม่บ้านสกรีนเสื้อ
บ้านในใส
กลุ่มควนขันบาติก
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ตามะลังทวีศรีสุข
กลุ่มสตรีอาชีพแปรรูป
อาหารทะเล
กลุ่มแม่บ้านประมง
อาสา
กลุ่มอาหารทะเล
แปรรูป
วิสาหกิจชุมชนกะปิ
ชุมชนบ้านแป-ระใต้

เมืองสตูล
เมืองสตูล
เมืองสตูล
ละงู

ข้าวอัลฮัม
โรตีชาชัก
โรตีชาชัก
โรตีชาชัก

ช่องทางการตลาด/
Story
การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
สนับสนุนปัจจัยการผลิต
สนับสนุนปัจจัยการผลิต

15,000
150,000
50,000
60,000

55,000
350,000
120,000
150,000

เมืองสตูล

ขนมผูกรัก

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

120,000

250,000

เมืองสตูล

ขนมผูกรัก

การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์

100,000

220,000

เมืองสตูล
เมืองสตูล

ขนมผูกรัก
ขนมผูกรัก

การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์

80,000
110,000

180,000
230,000

ละงู
ควนโดน

เค้กจาปาดะ
ผ้าปาเต๊ะ

การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์

60,000
154,750

180,000
550,000

ละงู
ละงู
ละงู

ผ้าปาเต๊ะ
ผ้าปาเต๊ะ
ผ้าปาเต๊ะ

การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์

95,000
105,500
85,000

210,000
256,000
205,000

เมืองสตูล
เมืองสตูล

ผ้าปาเต๊ะ
กะปิ

การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์

200,000
200,000

372,000
372,000

ทุ่งหว้า

กะปิ

การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์

124,500

325,000

เมืองสตูล

กะปิ

การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์

78,000

152,000

เมืองสตูล

กะปิ

การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์

130,000

265,000

ท่าแพ

กะปิ

การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์

86,500

210,000
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ที่

ชื่อกลุ่ม

22 แปรรูปอาหารทะเล
บ้านบุโบย
23 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ผลิตข้าวซ้อมมือ
24 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านสะพานเคียน
25 กลุ่มกาแฟพื้นเมือง
บ้านลูโบ๊ะบาตู
26 วิสาหกิจชุมชนแปรรูป
กาแฟพื้นเมืองบ้านโคก
ประดู่
27 กลุ่มจักสานตาบลนา
ทอน
28 กลุ่มจักสานเสื่อใบเตย
บ้านสายควน
29 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
พญาบังสา
30 ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบา
กันเคย
31 ชุมชนท่องเที่ยวภูผา
เพชร
32 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
เกตรี
33 ชุมชนท่องเที่ยวอ่าว
ปากบารา

อ้าเภอ

ผลิตภัณฑ์
และบริการ

การสนับสนุนเพื่อ
พัฒนากลุ่ม

ละงู

กะปิ

ควนโดน

กาแฟโบราณ การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์

78,000

240,000

ควนโดน

กาแฟโบราณ การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์

90,000

162,000

เมืองสตูล

กาแฟโบราณ การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์

102,500

190,000

เมืองสตูล

กาแฟโบราณ การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์

89,000

175,000

ทุ่งหว้า

จักสานต้น
คลุ้ม
จักสานจาก
ใบเตย
ชุมชน
ท่องเที่ยว
ชุมชน
ท่องเที่ยว
ชุมชน
ท่องเที่ยว
ชุมชน
ท่องเที่ยว
ชุมชน
ท่องเที่ยว

ช่องทางการตลาด/
35,000
Story
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 25,000

124,500

ท่าแพ
เมืองสตูล
เมืองสตูล
มะนัง
เมืองสตูล
ละงู

การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์

รายได้ก่อน
รายได้หลัง
ได้รับการ
ได้รับการ
ส่งเสริม
ส่งเสริม (ธ.ค.
(บาท)
60) บาท
75,600
152,000

100,000

จัดทาโปรแกรม
35,000
105,000
ท่องเที่ยว
จัดทาโปรแกรม
45,000
100,000
ท่องเที่ยว
จัดทาโปรแกรม
60,000
110,000
ท่องเที่ยว
จัดทาโปรแกรม
55,000
85,000
ท่องเที่ยว
จัดทาโปรแกรม
50,000
90,000
ท่องเที่ยว
ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
ข้อมูล : ณ เดือนมกราคม 2561

 การขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ
จั งหวั ด สตู ล ด าเนิ น การรั บ ลงทะเบี ย นผู้ เข้ า ร่ว มโครงการ และประเมิ น ศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการ
เพื่อดาเนินการจัดสรรพื้นที่ตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ โดยมีผู้ประกอบการที่สนใจลงทะเบียนทั้งสิ้น 925 ราย
โดยมีผู้ประกอบการที่เลือกตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ทั้งสิ้น 544 ราย และได้ดาเนินการจัดสรร พื้นที่ตาม
รายละเอียดตามตาราง
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รวม

566

462

104

ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ข้อมูล : ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

 รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินครัวเรือน
- ปี 2558 ครัวเรือนของจังหวัดสตูล มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนๆ ละ 23,209 บาท ส่วนใหญ่
เป็นรายได้จากการทางาน (ร้อยละ 78.4)
- ปี 2558 ครัวเรือนของจังหวัดสตูล ร้อยละ 35.2 เป็นครัวเรือนที่มีหนี้สิน โดยมีจานวน
หนี้สินเฉลี่ย 145,458 บาท ต่อครัวเรือน ซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73.0) เพื่อใช้ในครัวเรือน คือใช้ในการ
อุปโภคบริโภคร้อยละ 44.0 ซื้อบ้าน/ที่ดินร้อยละ 27.4 และหนี้เพื่อใช้ในการศึกษามีเพียงร้อยละ 1.5
เท่านั้น สาหรับหนี้เพื่อใช้ทาการเกษตรจะสูงกว่าใช้ทาธุรกิจอยู่ร้อยละ 16.8
- ปี 2559 ครัวเรือนของจังหวัดสตูล มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนๆ ละ 20,733 บาท ซึ่ง
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่(ร้อยละ 86.7) ใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค และร้อยละ 13.3 ใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการ
อุปโภคบริโภค และเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน เพิ่มขึ้น 1,142 บาท
(ร้อยละ 5.83) จาก 19,591 บาท ในปี 2558 เป็น 20,733 บาท ในปี 2559
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
2559
20,733
หมายเหตุ รายได้และหนี้สินเก็บข้อมูลเฉพาะปี พ.ศ. ที่เป็นปีเลขคู่
ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดสตูล ข้อมูล ณกุมภาพันธ์ 2561
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 การพาณิชย์และการค้าชายแดน
จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝั่งอันดามันที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียทั้งทางบก
และทางน้า (รัฐเปอร์ลิส และรัฐเคดาห์) และติดต่อกับประเทศอินโดนีเซียทางน้า โดยมีระยะทางที่ใกล้ที่สุดเมื่อ
เทียบกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้
๑. ด่านชายแดนจังหวัดสตูล มีด่านศุลกากร จานวน ๒ ด่าน เป็นจุดผ่านแดนถาวรทั้งสองด่าน
๑.๑ ด่านศุลกากรสตูล
 ตั้งอยู่ที่ ตาบลตามะลัง อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
 ติดต่อกับรัฐเปอร์ลิส และเกาะลังกาวี รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย (ทางน้า)
 เวลาเปิด – ปิด ด่าน ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. (เวลาประเทศไทย)
๑.๒ ด่านศุลกากรวังประจัน
 ตั้งอยู่ที่ ตาบลวังประจัน อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล
 ติดต่อกับรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย (ทางบก)
 เวลาเปิด – ปิด ด่าน ๐๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. (เวลาประเทศไทย)
2. การค้าชายแดนจังหวัดสตูล
การค้าชายแดนจังหวัดสตูลมีมูลค่าการค้าไม่สูงนักจังหวัดสตูลมีช่องทางด่านศุลกากรติดกับ
ประเทศมาเลเซีย (รัฐเปอร์ลิส, รัฐเคดาห์) ทั้งทางบก และทางน้า ประกอบด้วยด่านถาวร 2 ด่าน คือ ศุลกากร
สตูล ติดกับประเทศมาเลเซีย เส้นทางทะเล ผู้ประกอบการสตูลส่วนใหญ่จะใช้เพื่อขนส่งไปยังท่าเรือปีนัง และ
ส่งต่อไปประเทศอิน โดนี เซีย จีน และประเทศอื่นๆ ตั้งอยู่ที่ ต.ตามะลั ง อ.เมือง จ.สตูล เวลาเปิด -ปิดด่าน
08.00-18.00 น. (เวลาไทย) ด่ า นศุ ล กากรวั ง ประจั น เส้ น ทางถนน ติ ด กั บ ด่ า นวั งเกลี ย น รั ฐ เปอร์ ลิ ส
ประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ที่ ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล เวลาเปิด -ปิดด่าน 07.00-18.00 น. (เวลาไทย)
ประเทศไทยเป็นคู่ค้าอันดับ 5 ของประเทศมาเลเซีย ภาพรวมการค้ารวม ปี 2559 ไทยเป็นคู่ค้าลาดับที่ 5
ของมาเลเซีย ในขณะที่เป็นคู่ค้าอันดับที่ 4 ของไทยในโลก และอันดับ ที่ 1 ของไทยในกลุ่มอาเซียน ซึ่งมีมูลค่า
การค้ารวม 501,419.87 ล้านบาท และจังหวัดที่มีมูลค่าการค้ากับมาเลเซียสูงสุด คือจังหวัดสงขลา มีมูลค่า
การค้ารวม 492,862.86 ล้านบาท สาหรับจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดภาคใต้ชายแดน 1 ใน 5 จังหวัด มีมูลค่ า
การค้าชายแดน มูลค่า 1,004.80 ล้านบาท (เป็นอันดับ 4 รองจากจังหวัดสงขลา นราธิวาส และยะลา)
ซึ่งโดยภาพรวม มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นในอัตราขยายตัว
ตารางแสดงข้อมูลสถิติการค้าชายแดนไทย – มาเลเซียด้านจังหวัดสตูล (รวม 2 ด่าน) ปี 2555 – 2560
(ล้านบาท)
ประเภท/ปี

2555

2556

2557

2558

2559

2560

ส่งออก

71.10

82.99

83.57

149.79

116.96

144.37

นาเข้า

255.31

171.65

138.89

159.05

383.18

473.68

มูลค่ารวม

326.41

254.65

222.46

308.84

500.14

618.05

ดุลการค้า

-184.20

-88.65

-55.32

-9.26

-266.22

-329.31

ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล โดยความร่วมมือจากด่านศุลกากรสตูล และด่านศุลกากรวังประจัน ข้อมูล ณ มกราคม 2561
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มูลค่าการค้ารวม ปี 2560 รวมทั้งสิ้น 618.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 มูลค่า 117.91
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.57 (ปี 2559 มีมูลค่าการค้ารวม 500.14 ล้านบาท)
มูลค่าการส่งออก ปี 2560 รวมทั้งสิ้น 144.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 มูลค่า 27.41 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 23.43 (ปี 2559 มีมูลค่าการส่งออก 116.96 ล้านบาท)
ประเภทสินค้าที่มีการส่งออกสาคัญ ได้แก่ หอมแดง/หัวเล็ก , อิฐก่อสร้าง, ต้นข้าว, น้าตาลทรายขาว
บริสุทธิ์, ชาเขียวผงปรุงสาเร็จ, ผัดกาดเขียวกวางตุ้ง, สับปะรดสด, หน่ออินทผาลัม และอาหารเสริม(สัตว์)
มูลค่าการนาเข้า ปี 2560 รวมทั้งสิ้น 473.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 มูลค่า 90.50 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 23.62 (ปี 2559 มีมูลค่าการนาเข้า 383.18 ล้านบาท)
ประเภทสิ น ค้ า ที่ มี ก ารน าเข้ า ส าคั ญ ได้ แ ก่ กระเที ย ม, หอมหั ว ใหญ่ , ปลากะพงขาวแช่ เย็ น ,
ส่วนประกอบเครื่องบีบน้ามันปาล์ม, มันฝรั่ง, นมผงเต็มมันเนย, แมงดาทะเลสด, ปั๊มน้าละเสื่อทาด้วยพลาสติก
ดุลการค้าปี 2560 ขาดดุล 329.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ 256.96 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 2,774.94 (ปี 2559 ขาดดุล 226.22 ล้านบาท)
วิเคราะห์แนวโน้มการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสตูล
มูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดสตูล เมื่อเปรียบเทียบกับ 3 ปีย้อนหลัง การนาเข้า-ส่งออก ปัจจุบันเป็น
สินค้าเกษตร มีมูลค่าและปริมาณเพิ่มขึ้นอาทิ กระเทียม หอมหัวใหญ่ และส่วนประกอบเครื่องบีบน้ามันปาล์ม
ซึ่งปัจจุบันการนาเข้าสินค้าผ่านด่านศุลกากรวังประจัน
สาหรับสินค้าส่งออกที่มีปริมาณลดลง สินค้าวัสดุ
ก่อสร้างอาทิอิฐดินเผา ยังมีการส่งออกไปมาเลเซีย และสินค้าเกษตร หอมแดง/หัวเล็ก แต่มีปริมาณลดลงมาก
จากเดิมเป็นสินค้าที่มีปริมาณและมูลค่าสูงและสินค้าอื่นๆ ที่ต้องบรรจุคอนเทนเนอร์ไม่มีเลย เนื่องจาก กรณี
เส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้า (ระบบ Logistics) ทั้งทางบกและทางน้าของจังหวัดสตูล ยังไม่สะดวกเท่าที่ควร
- ทางบก เส้ นทางเชื่อมต่อระหว่างด่านวังประจัน จังหวัดสตูล กับรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
ผ่านภูเขา (ฝั่งมาเลเซีย) เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร รถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่สมารถผ่านได้ ทาให้ไม่สามารถ
ขนส่งสินค้าคราวละมากๆ ได้
- ทางน้ า ท่ าเรื อ ต ามะลั ง จั ง หวั ด สตู ล เป็ น ท่ า เรือ ส าหรั บ ขนส่ งสิ น ค้ าไปยั งประเทศมาเลเซี ย
และอินโดนีเซีย แต่ท่าเรือมีขนาดเล็ก ร่องน้าตื้น เรือขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าจอดเทียบท่าได้ จึงเป็นอุปสรรค
ต่อการขนส่งสินค้าส่งออกที่มีปริมาณมากๆ กับทั้งไม่สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้
การขนส่งสินค้าทางเรือปัจจุบันเป็นเรือขนาดเล็ก/กลาง เพื่อขนถ่ายไปลงตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือ
ปี นั ง ท าให้ ต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง ขึ้ น ในการขนส่ ง สิ น ค้ า ซึ่ ง จากความไม่ พ ร้ อ มของเส้ น ทางขนส่ ง สิ น ค้ า
ทาให้ปริมาณและมูลค่าการนาเข้า -ส่งออกสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้านในด้านจังหวัดสตูลจึงมีน้อย เป็นการ
สูญเสีย โอกาสในการส่ งออกสิ นค้าทั้งที่เส้ นทางขนส่ งระหว่างจังหวัดสตูลกับประเทศมาเลเซีย มีระยะทาง
ที่ใกล้ที่สุดเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ในปัจจุบันจังหวัดสตูลได้มีการผลักดันโครงการถนนสะพานสตูล – เปอร์ลิส
(ตามะลัง – ปูยู – บูเก็ตปูเต๊ะ) โดยเป็นการสร้างสะพานข้ามทะเลน้าตื้นระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตรเชื่อม
กับ รั ฐ เปอร์ ลิ ส ประเทศมาเลเซี ย ซึ่ งหากโครงการดั งกล่ าวได้ รับ การสนั บ สนุ น และสามารถด าเนิ น การได้
อย่างเป็นรูปธรรมก็จะเป็นโอกาสทั้งในด้านการท่องเที่ยว การค้าขายและด้ านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสตูล
รวมถึงประเทศไทย ซึ่งจั งหวัดสตูล จั ก ได้ด าเนิ น การพั ฒ นาเส้ น ทางภายในจั งหวัด เพื่ อ เตรียมความพร้อ ม
ในการเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียอันเป็นเส้นทางใหม่ในการเชื่อมโยงสู่การเข้าสู่ AEC ต่อไป
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การท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม มีความโดดเด่นในแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ จึงเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าจะมีข้อจากัดในเรื่องฤดูกาลในการท่องเที่ยวก็ตาม แต่
ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของท่องเที่ยวภายในจังหวัดสตูลมากนัก ดังนั้นการท่องเที่ยวของสตูลยังคงมี
การขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งตลาดหลักยังคงเป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปยังเกาะตะรุ
เตา และบางส่วนใช้จังหวัดสตูลเป็นทางผ่านไปยังเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ในขณะที่ชาวต่างประเทศมี
อัตราลดลง ทั้งนี้เนื่องจาก นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศยังคงเข้าใจผิดว่า จังหวัดสตูลอยู่ใกล้กับ
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทาให้ไม่กล้าตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวส่งผลทาให้กระแสการเดินทางของผู้เยี่ยม
เยือนชาวต่างประเทศมีแนวโน้มที่ลดลง แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันของนักท่องเที่ยวมีดังนี้
(1) การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ตาราง แสดงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
อ. เมือง
เกาะตะรุเตา

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว

ลักษณะเด่นของสถานที่

รูปแบบกิจกรรม
เดินป่า ศึกษา
ธรรมชาติ ดูนก แคม
ปิ้ง ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ชม
ทิวทัศน์
ชมทิวทัศน์

เกาะหินงาม

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ ที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติทางทะเล ป่า
สิ่งแวดล้อม
ช าย เล น ป่ าด งดิ บ สั ต ว์ ป่ า แ ห ล่
โบราณสถาน
ประวั ติ ศ าสตร์ สถานกั ก กั น นั ก โทษ
การเมือง และสถานฝึกอาชีพผู้ต้องหา
คดีอาญาในอดีต
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ที่ ว างไข่ เต่ า ซุ้ ม ประตู หิ น
ธรรมชาติ ปะการัง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หินกลมเกลี้ยงสีและลวดลายต่างๆ

เกาะอาดัง

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย แนวปะการัง

เกาะลิเป๊ะ

วิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น

หาดทราย ปะการัง วิถีชีวิตชาวเล

เกาะไผ่
เกาะยาง
เกาะดง
เกาะราวี
เกาะจาบัง
เกาะลอกวย
เกาะผึ้ง
เกาะตารัง
หาดทรายยาว

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวปะการังแข็ง
แนวปะการังแข็ง หาดทราย
หินซ้อนตั้งเรียงกัน ปะการังสวยงาม
หาดทราย ปะการัง
แนวปะการังอ่อน
หาดทราย และแหลม
ปะการังอ่อน ฝูงปลานานาชนิด
ปะการังจานวนมาก
หาดทราย หมู่บ้านชาวประมง

ดาน้าแคมป์ปิ้ง ชม
ทิวทัศน์
ศึกษาประเพณี
วัฒนธรรมชาวเล
บ้านพัก แคมป์ปิ้ง
ดาน้า
ดาน้า
ดาน้า ชมวิวทิวทัศน์
ดาน้า
ดาน้า
ดาน้าชมทิวทัศน์
ดาน้า
ดาน้า
ชมวิถีชีวิต

เกาะไข่

เที่ยวถ้า/ธรณีวิทยา
พายเรือแคนนู/คายัค
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แหล่งท่องเที่ยว

ถ้าลอดปูยู
น้าตกลูดู

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ลักษณะเด่นของสถานที่
วิถีชีวิตชุมชน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนเกาะยะระโตดและยะระโตดนุ้ย
วิถีชีวิตชุมชน
หาดหอยงามคล้ายสุสานหอยหมู่บ้าน
ชาวประมง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ต้นสนขึ้นตามธรรมชาติเป็น
จานวนมาก
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ทั่ ว บริ เวณเต็ ม ไปด้ ว ยต้ น
วิถีชีวิตชุมชน
มะพร้าว หมู่บ้านชาวประมง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้า มีหินงอกหินย้อยสวยงาม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้าขนาดใหญ่ มีธารน้าไหลผ่านภายใน
ถ้ า หิ น งอกหิ น ย้ อ ย เส้ น ทางศึ ก ษา
ธรรมชาติผ่านป่าชายเลน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้า มีธารน้าไหลผ่านถ้าหินงอกหินย้อย
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้าตกขนาดเล็กสวยงาม

น้าตกรัตนโกสินทร์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

น้าตกโละโป๊ะ

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ่าวตะโละวาว

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โบราณสถาน

อ่าวพันเตมะละกา

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมู่เกาะสาหร่าย
แหลมบังโก๊ะ
แหลมตันหยงโป
ถ้าพญาบังสา
ถ้าจรเข้

รูปแบบกิจกรรม
ชมทิวทัศน์ วิถีชีวิต
พักผ่อนหย่อนใจ
ชมวิถีชีวิต พักผ่อน

เที่ยวถ้า/ธรณีวิทยา
ศึกษาธรรมชาติ
เที่ยวถ้า
พายเรือ
ล่องเรือเที่ยวถ้า
เดินป่าศึกษา
ธรรมชาติพักผ่อน
กาเนิดขึ้นมาด้วยฝีมือมนุษย์น้าใสไหล ชมธรรมชาติ พักผ่อน
แรงตลอดปี
น้าตกขนาดเล็กสวยงาม
เดินป่าศึกษา
ธรรมชาติ
พื้ น ที่ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ที่ ตั้ งของทั ณ ฑ ท่องเที่ยวเชิง
สถาน ป่ า ชายเลน เส้ น ทางศึ ก ษา ประวัติศาสตร์ เดิน
ธรรมชาติ
ป่าศึกษาธรรมชาติ
ที่ทาการอุทยานแห่งชาติทางทะเลตะรุ เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
เตา เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เขต นันทนาการ ขี่จักรยาน
แคมป์ปิ้ง ชมทิวทัศน์
บริการนักท่องเที่ยว ที่พัก
พายเรือ

อ่าวตะโละอุดัง
อ่าวสน
อ่าวดาน
อ่าวจาก
อ่าวกานัน
อ่าวพัทยา
อ่าวเมาะและ

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้ น ที่ ป ระวั ติ ศ าสตร์ สถานที่ กั ก กั น ท่องเที่ยวเชิง
โบราณสถาน
นักโทษการเมือง ป่าชายเลน
ประวัติศาสตร์ เดิน
ป่าศึกษาธรรมชาติ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทรายแหล่ งวางไข่ ข องเต่ าทะเล พักผ่อนหย่อนใจ
น้าตก
แคมป์ปิ้ง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดหินกรวดสีสันต่างๆ
ชมธรรมชาติ พักผ่อน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย
ชมธรรมชาติ พักผ่อน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการังแข็ง
ดาน้า
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่าวโค้งเว้า หาดทราย
ชมธรรมชาติ พักผ่อน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ดงมะพร้าว
ชมธรรมชาติ แคมป์
ปิ้ง ที่พัก
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แหล่งท่องเที่ยว
อ่าวฤๅษี
อ่าวมะขาม

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ลักษณะเด่นของสถานที่
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้าหลบคลื่นลม ปะการังแข็ง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทีจ่ อดเรือประมงขนาดเล็ก

ผาโต๊ะบู

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผาชะโด
หาดชาวเล

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หนองปลักพระยา

เขตห้ า มล่ า พั น ธุ์ สั ต ว์ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ
ป่าเขาพญาบังสา
สิ่งแวดล้อม

รูปแบบกิจกรรม
ดาน้า
เดินป่าศึกษา
ธรรมชาติ
จุดชมวิว
ชมทิวทัศน์ เดินป่า
ศึกษาธรรมชาติ
เคยเป็นจุดสังเกตการณ์โจรสลัด
ชมทิวทัศน์
หาดทราย
พักผ่อน นันทนาการ
พื้นที่ชุ่มน้าเป็นที่อนุรักษ์นกน้าและสัตว์น้า ศึกษาธรรมชาติ ดูนก
พักผ่อน
ที่ ท าการเขตห้ า มล่ า สั ต ว์ ป่ า พั น ธุ์ ไม้ ส่องสัตว์ เดินป่า
และสัตว์ป่า เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ศึกษาธรรมชาติ
สวนสาธารณะสวยงามตามธรรมชาติ เป็น พักผ่อน

สวนสาธารณะเขา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภูเขาหินปูนขนาดเล็ก มีถ้า มีลาคลองไหล
โต๊ะพญาวัง
ผ่าน

อ. ละงู
เกาะเภตรา
เกาะตะเกียง
เกาะเหลาเหลียงใต้
เกาะละมะ
เกาะเหลาเหลียงเหนือ

เกาะตุกนแพ
เกาะตุงกู
บุโหลนเล
เกาะบุโหลนขี้นก
เกาะเบ็ง
เกาะบุโหลนไม้ไผ่
เกาะไม้ไผ่
เกาะเขาใหญ่
เกาะลิดี
บ้านบ่อเจ็ดลูก
หาดปากบารา
อ่าวนุ่น

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่อาศัยของนกแอ่นกินรัง
หาดทราย
ปะการังน้าตื้น
ปะการัง
ปะการัง
หาดทราย ปะการัง
ปะการัง
หาดทราย ปะการัง ทิวสนสวยงาม
หาดทราย ปะการัง
ปะการัง
หาดทราย ปะการัง
หาดทราย ปะการัง

ชมทิวทัศน์
ชมทิวทัศน์
ดาน้า ชมทิวทัศน์
ดาน้า
ดาน้า ชมทิวทัศน์
ดาน้า
ดาน้า
ดาน้า
ดาน้า
ดาน้า
ดาน้า
ดาน้า

ประติมากรรมธรรมชาติคล้ายประสาทหิน
ปะการัง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่ า ว หน้ า ผา ถ้ า ที่ อ าศั ย นกแอ่ น กิ น รั ง
ปะการัง

ดาน้า พายเรือแคนนู/
คายัค
ชมทิวทัศน์
เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
พายเรือ แคมป์ปิ้ง

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชายหาดสลั บ กับ โขดหิ น บรรยากาศ
โบราณสถาน
เงี ย บ ส ง บ ชุ ม ช น ช า ว ป ร ะ ม ง
โบราณสถาน เรือบริการนักท่องเที่ยว
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยพิทักษ์อุทยานแหงชาติตะรุเตา
ท่าเทียบเรือ ทิวสนสวยงาม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศู น ย์ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว เส้ น ทาง

ชมโบราณสถาน วิถี
ชีวิต พักผ่อน ชมวิว
ทิวทัศน์
จุดลงเรือ ที่พัก
บริการนักท่องเที่ยว
แคมป์ปิ้ง เดินป่า
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แหล่งท่องเที่ยว
อ่าวตะโละยู
อ่าวก้ามปู
น้าตกวังสายทอง
อ.ทุ่งหว้า
หาดราไวย์

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว

ลักษณะเด่นของสถานที่
รูปแบบกิจกรรม
ศึ ก ษาธรรมชาติ เป็ น สะพานไม้ เลี ย บ ศึกษาธรรมชาติ
เชิงเขา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย
ชมธรรมชาติ พักผ่อน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้าตก ธารน้า อ่าว
ชมทิวทัศน์ พายเรือ
แคนนู/คายัค
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แอ่งน้า มีชั้นหินปูนคล้ายดอกบัวบาน ชมธรรมชาติ พักผ่อน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวสน

นันทนาการ แคมป์
ปิ้ง
ถ้าวังกลาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หินงอกหินย้อย ธารน้าไหลผ่าน
ล่องเรือเที่ยวถ้า
น้าตกธารปลิว
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ าตก 3ชั้ น ป่ า เขา น้ าไหลตลอดปี ชมธรรมชาติ พักผ่อน
บรรยากาศร่มรื่นพันธุ์ไม้
อ่ างเก็ บ น้ าบ้ านวั ง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พั น ธุ์ไม้ร่ม รื่น น้ าใส แหล่ งเพาะพั น ธุ์ พักผ่อน ชมทิวทัศน์
นา
ปลาน้าจืด
อ. ควนโดน
บึงทะเลบัน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยานแห่งชาติ บึงธรรมชาติ
เดินป่าศึกษา
ธรรมชาติ ชมทิวทัศน์
ถ้าโตนดิน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่ งประวัติศาสตร์ หิ นงอกหิ นย้อย ศึกษาประวัติศาสตร์
ธารน้าไหล
เที่ยวถ้า/ธรณีวิทยา
น้าตกยาโรย
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้าตก 9 ชั้น
เดินป่าศึกษา
ธรรมชาติ พักผ่อน
ชมทิวทัศน์
ทุ่งหญ้าวังประ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ระหว่างป่า
เดินป่าศึกษา
ธรรมชาติ กิจกรรม
ส่องสัตว์
ฝายดุสน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝายกั้นน้าอยู่ระหว่างหุบเขา มีพรรณ พักผ่อน
ไม้ สวยงาม
น้าตกโตนปลิว
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ าตกสวยที่ สุ ด ในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เที่ยวน้าตก
ทะเลบัน
อ. มะนัง
ถ้าภูผาเพชร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้าขนาดใหญ่ เป็ น ห้ อ งโถงใหญ่ ห ลาย เที่ยวถ้า/ธรณีวิทยา
ห้อง หินงอกหินย้อยสวยงาม
ถ้าเจ็ดคด
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หิ น งอกหิ น ย้ อ ย สวยงาม มี ธ ารน้ า ล่องเรือเที่ยวถ้า
ใหญ่ไหลผ่านภูเขา
อ.ควนกาหลง
น้าตกธาราสวรรค์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้าตก 5 ชั้น
ชมธรรมชาติ พักผ่อน
แคมปิ้ง
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แหล่งท่องเที่ยว
น้าตกปาหนัน

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ลักษณะเด่นของสถานที่
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทัศนียภาพสวยงาม มีเขื่อน

รูปแบบกิจกรรม
ชมธรรมชาติ พักผ่อน

(2) การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ / ศาสนถาน
ตาราง แสดงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ / ศาสนถาน
แหล่งท่องเที่ยว ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ลักษณะเด่นของสถานที่
อ. เมือง
มัสยิดกลางจังหวัด ศาสนสถาน
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่
สตูล (มัสยิดมาบัง)
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส ถาน พิพิธภัณฑ์
แ ห่ ง ช า ติ ส ตู ล
(คฤหาสก์กูเด็น)
ตึกแถวถนนบุรี
โบราณสถาน
วานิช
แหล่ ง โบราณ คดี โบราณสถาน
เขาโต๊ะพญาวัง
วัดชนาธิปเฉลิม

ศาสนสถาน

ท่องเที่ยวเชิง
สถาปัตยกรรม
โบราณคดี
แ ห ล่ ง ร ว บ ร ว ม ห ลั ก ฐ า น ท า ง ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
อาคารเก่ า แก่ ป ระมาณ 2 0 คู ห า
สถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบยุโรป
ผสมเป็นตึกแถวสองชั้นก่ออิฐ
แ ห ล่ ง โ บ ร า ณ ค ดี ส มั ย ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ
เป็นวัดแห่ งแรกของเมืองสตูล ปูช นีย
สถานที่สาคัญ

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ ง พิพิธภัณฑ์
จอง

แสดงเครื่องมือจองจานักโทษบนเกาะ
ตะรุเตา นิทรรศการชีวิตใต้ท้องทะเล

ศาลเจ้าพ่อตะรุเตา อนุสรณ์สถาน

สร้ า งเพื่ อ เป็ น อนุ ส รณ์ แ ก่ เจ้ า หน้ า ที่
พิ ทั กษ์ ป่ าที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป้ องกั น
รั ก ษ าการท าผิ ด กฎ ห ม ายใน เขต
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

อ.ทุ่งหว้า
ถ้าเล-สเตโกดอน

รูปแบบกิจกรรม

ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม
ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์
โบราณคดี
ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์
สักการบูชาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์
ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ และ
ชมนิทรรศการชีวิตใต้
ท้องทะเล
สักการบูชาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้าเลยาวที่สุ ดในคาบสมุท ร ไทยขมา ท่องเที่ยวชมทิวทัศน์
เลย์ ที่คล้ายอุโมงค์ใหญ่ลอดใต้ภูเขาสูง พายเรือ
ยาวทะลุ 3 ก.ม. มีน้าทะเลขึ้นลง และ
พบฟอสซิลช้างดึกดาบรรพ์ 2 สกุล
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แหล่งท่องเที่ยว ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ลักษณะเด่นของสถานที่
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ช้ า งดึ ก พิพิธภัณฑ์
โบราณวัตถุช้างดึกดาบรรพ์
ดาบรรพ์
แหล่ ง โบราณ คดี โบราณสถาน
เขาโต๊ะนางดา
ส า นั ก ส ง ฆ์ เข า ศาสนสถาน
ทะนาน
อ. มะนัง
แหล่งโบราณคดีถ้า โบราณสถาน
หอย
แหล่งโบราณคดีถ้า โบราณสถาน
ลาชิบและถ้าแคล้ว
อ. ละงู
โบราณคดีถ้าหัวลิง โบราณสถาน
โบราณคดี ถ้ าโพธิ โบราณสถาน
ยอม
พิพิธภัณ ฑ์พื้น บ้ าน พิพิธภัณฑ์
ละงู
เขาโต๊ะหยงกง
ศาสนสถาน

แหล่งโบราณคดีสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์โบราณวัตถุ
ถ้ า พระพุ ทธรู ป หิ นงอก หิ น ย้ อ ย
สวยงาม บรรยากาศร่มรื่น

รูปแบบกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์
โบราณคดี ทรัพยากร
ธรณีวิทยา
ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์

ถ้าหินปูน โบราณวัตถุ

ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์
โบราณคดี
เพิ ง ผ า แ ล ะ เค รื่ อ ง มื อ หิ น ก่ อ น ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
โบราณคดี
พบเศษภาชนะดินเผา

เที่ยวชมศึกษา
ประวัติศาสตร์
โบราณวัตถุกระดูกมนุษย์
ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์
โบราณคดี
หัตถกรรมท้องถิ่น โบราณวัตถุ วิถีชีวิต ท่องเที่ยวเชิง
โบราณคดี ซื้อสินค้า
ภูเขาขนาดเล็ ก มี ห น้ าผาถ้าและศาล สักการบูชาสิ่ง
เจ้าแขก
ศักดิ์สิทธิ์

(3) แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ที่
1

ชื่อชุมชน หมู่ที่
ชุมชน
3
ท่องเที่ยวบ้าน
เกตรี

ที่ตั้ง
ลักษณะเด่น
ตาบล อาเภอ
เกตรี เมือง 1. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชดาริ
2. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตร/ด้านการประมง/ปศุสัตว์
3. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาหาร /
ของที่ระลึก / ขนมพื้นเมือง / สินค้า OTOP
4. กิจกรรมการจัดระบบการจัดการน้าชลประทาน ผู้ใช้ต้น
น้า กลางน้า ปลายน้า
5. กิจกรรมการเรียนรู้พลังงานทดแทน / พลังงานทางเลือก
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ที่

2

ชื่อชุมชน

หมู่ที่

ชุมชน
ท่องเที่ยวบ้าน
พญาบังสา
(ควนโพธิ์)

5

ที่ตั้ง
ตาบล อาเภอ

ควน
โพธิ์

เมือง

(4) แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
ตาราง แสดงแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
ที่ตั้ง
ที่
ชื่อชุมชน
หมู่ที่ ตาบล
1. ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
พิมาน
หัวทาง

2

ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
เกตรี

3

เกตรี

ลักษณะเด่น
6. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน
7. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการโฮมสเตย์
ชุมชน
1. การเรียนรู้การผลิตแก๊สชีวภาพ
2. การเรียนรู้การวิถีการทานาและผลิตข้าวนาอินทรีย์
3. ชมวิถีภูมิปัญญาชาวบ้าน
4. ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
5. ชมจุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.3 , 4 , 5
6. หอดูนก
7. เส้นทางเดินป่า
8. ศึกษาระบบนิเวศเขาพญาบังสา

ลักษณะเด่น
อาเภอ
เมือง 1. ล่องเรือชมแหล่งอาศัยของปลาโลมาสีชมพู
และสัตว์ป่าชายเลน
2. พายเรือคายัก ชมความอุดมสมบูรณ์ป่าชาย
เลน เล่นน้า หาหอยชาว ณ หาดหอยขาว
3. การทาผ้ามัดย้อม จากเปลือกไม้โกงกาง
4. ศึกษาวิธีการเลี้ยงปูนิ่ม
5. ตลาดนัดริมน้า
เมือง 1. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดาริ
2. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตร / ด้านการ
ประมง / ปศุสัตว์
3. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
อาหาร / ของที่ระลึก / ขนมพื้นเมือง / สินค้า
OTOP
4. กิจกรรมการจัดระบบการจัดการน้า
ชลประทาน ผู้ใช้ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า
5. กิจกรรมการเรียนรู้พลังงานทดแทน /
พลังงานทางเลือก
6. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านโรงเรียนนวัตกรรม
สุขภาพชุมชน
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ชื่อชุมชน

หมู่ที่

ที่ตั้ง
ตาบล

3

ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
พญาบังสา (ควนโพธิ์)

5

ควนโพธิ์

เมือง

4

ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
บากันใหญ่

2

เกาะ
สาหร่าย

เมือง

1. ชมสุสานเกาะหอยขาว
2. ดาน้าดูปะการัง ชมปลาสวยงาม
3. ชมฝูงนกทะเล
4. ชมวิถีชีวิตของพะยูน
5. ชมฝูงค้างคาวยักษ์
6. นั่งเรือขึ้นเกาะชมหินงาม
7. เก็บหอย ชมการจับปูม้า ที่ทะเลแหวก
8. นั่งเรือชมปลาโลมา
9. ศึกษาชมบ่อพักฟื้นเต่าทะเล
10. นั่งสามล้อชมพื้นที่และหมู่บา้ นใกล้เคียง
11. ตกปลา
12. นอนตามเกาะ พักเต็นท์
13. นั่งเรือชมวิถีชีวิตชาวประมง
14. ชมศาลเจ้าโต๊ะยี

5

ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
โคกพยอม

18

ละงู

ละงู

6

ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
หัวหิน

1

ละงู

ละงู

1. การอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน
2. การศึกษาเส้นทางธรรมชาติของระบบนิเวศป่า
ชายเลน
3. อาหารพื้นเมือง สาหร่ายทะเล
4. การแปรรูปขนมพื้นเมือง “ลูกโร๊ย”
5. 4 ฐานการผลิตเศรษฐกิจพอเพียง
1. ออกเรือหาปลา สัมผัสวิถีชาวประมงพื้นบ้าน
2. ล่องเรือเที่ยวชมความงามของเกาะลิดี
3. เรียนรู้การยอนหอยหลอด ณ ดอนหอยหลอด
4. ศึกษาเรียนรู้การจัดทาธนาคารปูม้า
5. วิสาหกิจชุมชนบ้านหัวหิน (ออมทรัพย์ชุมชน ,
ร้านค้าชุมชน , แพชุมชน , แปรรูปอาหารทะเล )

ที่

อาเภอ

ลักษณะเด่น
7. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ
โฮมสเตย์ชุมชน
1. การเรียนรู้การผลิตแก๊สชีวภาพ
2. การเรียนรู้การวิถีการทานาและผลิตข้าวนา
อินทรีย์
3. ชมวิถีภูมิปัญญาชาวบ้าน
4. ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
5. ชมจุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.3 , 4 , 5
6. หอดูนก
7. เส้นทางเดินป่า
8. ศึกษาระบบนิเวศเขาพญาบังสา
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ที่
ชื่อชุมชน
7 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
บ่อเจ็ดลูก

หมู่ที่
1

8

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบุ
โบย

3

9

ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
วังตง

4

10 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
ทุ่งสะโบ๊ะ

2

11 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
บากันเคย

3

ที่ตั้ง
ตาบล
ปากน้า

ลักษณะเด่น
อาเภอ
ละงู 1. ชมวิถีชีวิตชาวประมง การออกทะเลจับสัตว์น้า
2. เยี่ยมชมโบราณสถานบ่อเจ็ดลูก ถ้าฤาษี ถ้า
เสือสิ้นลาย
3. ศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้าน การเกษตร การปลูก
แตงโม
4. ชมหัตถกรรมพื้นบ้าน
5. เพลิดเพลินกับการตกปลา
6. เรียนรู้การเพาะพันธุ์สัตว์น้า
7. อวนทับตะลิ่ง
8. นั่งเรือรอบเกาะเขาใหญ่
9. นั่งเรือ ชมป่าชายเลนและเก็บหอยขาว
แหลม
ละงู 1. ศึกษาวิถีชีวิตการทาประมง เช่น การทาโป๊ะ
สน
ดาหอย หาหอยท้ายเภาตามชายหาด
2. นั่งเรือใบลดพลังงาน ชมวิวทัศน์ป่าชายเลนที่
อุดมสมบูรณ์พร้อมฟังตานานเกาะเภตรา
3. นั่งสามล้อเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การถนอม
อาหารทะเล
4. เรียนรู้ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ ราปน ( เศษ
พืชที่ย่อยสลายมาจากป่าชายเลน )
5. ธนาคาปูม้า
6. อนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน
นาทอน ทุ่งหว้า 1. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ
2. การเพาะเลี้ยงหอยนางรมจากธรรมชาติ
3. ล่องเรือชมถ้าค้างคาวแม่ไก อ่าวผก อ่าวไม้ขาว
4. ศึกษาระบบนิเวศบริเวณป่าชายเลนและชม
น้าตก 2 น้า
ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า 1. เยี่ยมชมกลุ่มสตรีแปรรูปอาหารทะเล
2. เยี่ยมชมกลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
3. พายเรือคายัคในทะเล
4. การเลี้ยงปลาเก๋าในบ่อดิน
5. ค่ายมวยเยาวชน การรามวยไทย
6. ชมการแสดงรารองแง็งของกลุ่มเยาวชน
ตันหยง เมือง 1. ธนาคารกั้ง
โป
2. ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน / ของใช้โบราณบ้านบา
กันเคย
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ที่

ชื่อชุมชน

หมู่ที่

ที่ตั้ง
ตาบล

อาเภอ

12 ชุมชนท่องเที่ยวบ้านภู
ผาเพชร

9

ปาล์ม
พัฒนา

มะนัง

13 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
สาคร

2

สาคร

ท่าแพ

14 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
ตามะลัง

2 , 3 ตามะลัง

เมือง

ลักษณะเด่น
3. ธนาคารปูม้า ได้เรียนรู้การวางไข่ของปูม้า
4. เรียนรู้การหาหอยกาบง
5. การแปรรูปอาหารทะเลของกลุ่มแม่บ้าน
6. พายเรือคายัคชมระบบนิเวศ
7. การย่ากั้งของเยาวชน
8. การเลี้ยงปลากะพง / เก๋า ในกระชั่ง
9. ทะเลแวก เกล็ดมังกร บริเวณเกาะ 3 บ้านบา
กันเคย
10. ชมรังนกขาวเกาะมดแดง
11. มีการเที่ยวเกาะ เช่น เกาะมดแดง เกาะสาม
เกาะหัวมัน เกาะกว้าง
๑. ศึกษาธรรมชาติ เดินป่า น้าตกวังใต้หนาน วัง
กลอย วังเคียน ค่ายผู้พัฒนาชาติไทย
๒. ชมถ้าภูผาเพชร
๓. ศึกษาวิถีชีวิตเงาะป่า วิถีชุมชน
๔. ชมศูนย์เรียนรู้ด้านต่าง ๆ
๕. สาธิตการทาตุ๊กตาเซมัง
๖. สาธิตการทาน้ามันมะพร้าวสกัดเย็น
๗. ศึกษาสวนสมุนไพร
๘. การจัดการกลุ่มองค์กร
๙. การจัดกองทุนสวัสดิการชุมชน
๑๐. โฮมสเตย์
๑๑. อาหารพื้นบ้าน
๑๒. กิจกรรมล่องแก่ง
๑๓. บ้านรากไม้
๑๔. ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แลผจญภัย
๑. มีธนาคารปู
๒. บ้านลิง
๓. แปลงผักปลอดสารพิษ
๔. ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
๕. อาหารทะเลสด
๖. วิถีชีวิตแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน
การให้อาหารนกอินทรีย์ใช้ภาษายาวีภายใน
หมู่บ้าน ( โรงเรียนบ้านตามะลังเหนือ เป็น
โรงเรียนนาล่องภาษามาลายูกลาง )ชมวิถีชีวิต
ชาวประมงพื้นบ้าน
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ที่

ชื่อชุมชน

หมู่ที่

ที่ตั้ง
ตาบล

อาเภอ

ลักษณะเด่น
การแสดงลองแง็งของกลุ่มแม่บ้านและเยาวชน
ชิมอาหารและขนมพื้นบ้านที่หลากหลาย ( เช่น กู
ตูมันหยัง , กูตูปีอีน หรือ แป้งข้าวหมาก , โรตีแก
หลาย หรือ โรตีตาข่าย , ยองกง , จอนดอย , โกย
กาจาง , บาฮูลู ( ขนมไข่ ) , โกยบังเกตุ , ดาหงาย

(5) แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา
จังหวัดสตูลมีลักษณะภูมิศาสตร์เป็นภูเขาสูงทางทิศเหนือและทิศตะวันออกค่อย
ลาดเอียงลงสู่ทะเลทางตะวันตกของจังหวัด เป็นแหล่งชุมชนโบราณ ปรากฏหลักฐานชัดเจนทั้งหลักฐานด้าน
โบราณคดี และหลักฐานที่แสดงถึงการสืบทอดทางประเพณีและวัฒนธรรมมาแต่ยุคก่อน การค้นพบหลักฐาน
ทางด้านธรณีวิทยาในจังหวัดสตูล อาทิ เช่น ชั้นหินในมหายุคพาลีโอโซอิก (Paieozoic Era) ที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุด
ในประเทศไทยตั้งแต่ยุคแคมเบรียน (Cambrain Period) นั่นคือ “กลุ่มหินตะรุเตา ( Tarutao Group)”เป็น
ต้นมา รวมถึงการค้น พบซากดึกดาบรรพ์โบราณ (Fossil) ต่างๆ อาทิ เช่นซากดึกดาบรรพ์ของแมงดาทะเล
โบราณ (Trilobite) และหอยโบราณ หินสาหร่ายทะเลสีแดง (Stromatolite) ซากปลาหมึกทะเลโบราณ ซาก
แกรปโตไลต์ ซากเทนทาคิวไลต์ ซากไครนอยด์หรือพลับพลึงทะเล และซากปะการังโบราณ เหล่านี้นับเป็น
หลักฐานทางธรณีวิทยาที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าจังหวัดสตูลนี้มี วิวัฒนาการมาตั้งแต่อดีตหรือว่า ๕๐๐ ล้านปีก่อน
นอกจากนี้การค้นพบซากดึกดาบรรพ์ขากรรไกรและแผ่นฟันกรามล่างของช้างโบราณสกุลสเตโกดอน แผ่นฟัน
กรามของช้างโบราณเอลิฟาส กรามแรดโบราณ เขากวาง บริเวณถ้าเลสเตโกดอน (หรือถ้าวังกล้วย)บ่งบอกอายุ
ประมาณ ๑.๘ - ๐.๐๑ ล้านปีก่อนเป็นต้น การค้นพบหลักฐานสาคัญเหล่านี้ถือได้ว่าจังหวัดสตูลเป็นพื้นที่ที่มี
ความสาคัญและมีความโดดเด่นทั้งทางด้านธรณีวิทยา ด้านซากดึกดาบรรพ์ และด้านแหล่งเรียนรู้ และจังหวัด
สตูลได้ประกาศการจัดตั้งอุทยานธรณีระดับจังหวัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๕๗ แล้ว ในชื่ออุทยาน
ธรณีสตูล (SatunGeopark) ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด ๔ อาเภอ ได้แก่ อาเภอทุ่งหว้า อาเภอมะนัง อาเภอ
ละงู อาเภอเมือง (เฉพาะเขตอุทยานตะรุ เตา) และมีแหล่งทั้ งหมด ๗๒ แหล่ ง ซึ่งประกอบด้ว ยแหล่ งธรณี
ซากดึกดาบรรพ์ แหล่งธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี และวิธีชีวิต วัฒ นธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาคารเก่า ฯลฯ
สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาวิจัย
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ที่มา: สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

(6) ปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลประจาปี
“ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ อย่างยั่งยืน”
ประจาปี 2561
ที่

เดือน

งานเทศกาลและ
ประเพณี
1 18 – 19 งานรักษ์เล รักษ์ปา่
พฤศจิกายน เปิดฟ้า เมืองสตูล ครั้ง
th
2560 ที่ 16
16 SATUN SEA
AND FOREST
CONSERVATION
FESTIVAL”
2 6 – 10 มหกรรมอาหารและ
ธันวาคม แข่งขันตกปลาบารา
2560 ฟิชชิ่งคัพ ครั้งที่ 18
“18 th BARA
FISHING CUP”

รายละเอียดกิจกรรม

สถานที่

เจ้าภาพหลัก

- การเก็บขยะ ทา
กิจกรรมร่วมกัน การ
เล่นวอล์คแรลลี่ผสม

เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะอา
ดัง เกาะหินงาม เกาะราวี
เกาะหลีเป๊ะ

อบจ.สตูล

- แข่งขันตกปลา
- จาหน่ายสินค้า
อาหารทะเล
- จัดนิทรรศการของ
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน

จุดชมวิวชายหาด
ปากบารา อาเภอละงู

อบต.ปากน้า
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3

4

5

31
ธันวาคม
2560 –
1 มกราคม
2561

งาน COUNT DOWN
ต้อนรับปีใหม่
“SATUN
COUNTDOWN”

- จัดงานส่งท้ายปีเก่า
2559 และต้อนรับปี
ใหม่ 2560
- จัดการแข่งขันเซปัค
ตะกร้อและสตรีท
บาสเกตบอล
- จัดพิธีทาบุญตัก
บาตร
- จัดการออกบูธ
จาหน่ายสินค้าอาหาร
- ศิลปิน ดารา นักร้อง
รับเชิญ
12 – 21 เทศกาลยอนหอย
- ประกวดมิสลากู
มกราคม หลอดและวัฒนธรรม - แข่งขันการยอนหอย
2561 พื้นบ้านละงู
หลอด
“RAZOR CLAMS
- แข่งขันปรุงอาหาร
FESTVAL & LOCAL จากหอยหลอด
CULTURAL FAIR OF - แข่งเรือพาย
LA-NGU”
- ประกวดร้องเพลง
- เดิน – วิ่ง เพื่อ
สุขภาพ
12 – 18 งานมรกตอันดามัน
- กิจกรรมการแสดง
กุมภาพันธ์ มหัศจรรย์อาหารอร่อย แสง สี เสียง ส่งเสริม
2561 ของดีstที่ละงู ครั้งที่ ๙ การท่องเที่ยวจังหวัด
“11 EMERALD
สตูล
ANDAMAN
- กิจกรรมการแสดง
AMAZING GOOD
ดนตรี และมหรสพ
FOODS OF LAต่าง ๆ
NGU”
- กิจกรรมการ
ประกวดมิสมรกตอัน
ดามัน 2018
- กิจกรรมการ
ประกวดร้านอาหาร
และแผงลอยจาหน่าย
อาหารต้นแบบ
- กิจกรรมการ
ประกวดอาหาร “เมนู
ชูสุขภาพ”
- กิจกรรมจาหน่าย
อาหารทะเลและ
อาหารพื้นเมืองทั้งใน

หน้าสานักงานเทศบาลเมือง
สตูล

เทศบาลเมืองสตูล

สวนสาธารณะสระน้าหนอง
ปันหยา

อบต.ละงู (074773128)

สนามกีฬาตรงข้ามเทศบาล
ตาบลกาแพง

อบจ.สตูล
(074-711273)
เทศบาลกาแพง
(074-781382)
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6
19 – 28
กุมภาพันธ์
2561

7

23 – 26
กุมภาพันธ์
2561

8

24
กุมภาพันธ์
–5
มีนาคม
2561

9

กุมภาพันธ์
– มีนาคม
2561
(อยู่ระหว่าง
การกาหนด
วันเพื่อจัด
กิจกรรม)

และนอกพื้นที่
- การแสดงและ
จาหน่ายสินค้า OTOP
- การจัดนิทรรศการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล
- การแข่งขัน
รถจักรยาน ระยะทาง
100 กิโลเมตร
งานสตูลฟอสซิล เฟส - กิจกรรมวิชาการ
ติวัลthครั้งที่ 5
ด้านฟอสซิล
“5 SATUN
- กิจกรรม “ Satun
FOSSIL FESTIVAL” To Asean” ชมการ
แสดงศิลปวัฒนธรรม
ทั้งระดับเยาวชน/
ท้องถิ่นการแสดง
สินค้า OTOP
- กิจกรรมด้านการ
ประชาสัมพันธ์
มหกรรมว่าวประเพณี - แข่งขันว่าวชนิด
จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๓8 ต่าง ๆ 8 ชนิด
th าว
และแสดงว่
- แข่งขันประดิษฐ์วา่ ว
นานาชาติ
ประเภทสวยงาม
“38THSATUN KITES - แข่งขันประดิษฐ์วา่ ว
FESTIVAL &
ประเภทความคิด
INTERNATIONAL
สร้างสรรค์
KITES SHOW”
งานประจาปี และงาน - การออกบูธนิทรรศ
กาชาดจังหวัดสตูล
การของหน่วยงาน
“SATUN ANNUAL
ภาครัฐและเอกชน
FESTIAL AND RED - การออกร้านนาวา
CROSS FAIR”
กาชาด
- การออกร้าน
จาหน่ายสินค้า
งานฤดูกาลหอยตะเภา - ชมวิธีการหาหอย
“HOI TAI PHAO
ตะเภา
FAIR”
- จาหน่ายสินค้า

พิพิธภัณฑ์ชา้ งดึกดาบรรพ์ทุ่ง
หว้า

อบต.ทุ่งหว้า
(074-789317)

สนามบินกองทัพอากาศ
อาเภอเมือง

อบจ.สตูล
สทกจ.สต
(074-711225)

สนามหัวสะพานตายาย

จังหวัดสตูล

บ้านบ่อเจ็ดลูก

อบต.ปากน้า,
อบต.แหลมสน
ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านบ่อเจ็ดลูก
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10 กุมภาพันธ์ งานเบิกฟ้าทุ่งบุหลัง
2561 “THUNG BULANG
FESTIVAL”

11

มีนาคม
2561

งานมหัศจรรย์สันหลัง
th วิถีตันหยง
มังกร
“3 MIRACLE
DRAGON BEACH @
SATUN”

12

มีนาคม
2561

เทศกาลข้าวโพดหวาน
th ครั้งที่ 6
ท่าแพ
“6 THA PHAE
SWEET CORN FAIR”

13

มีนาคม
2561

เทศกาลกินแตงแข่งม้า

14 4 มีนาคม
2561
15 17 – 18
มีนาคม
2561

Satun Mountian
Bike ไทย – มาเลเซีย
งานแข่งขันวิง่ ย้อนรอย
ประวัติศาสตร์เกาะตะ
รุเตาthครั้งที่ ๑5
“15 TARUTAO
MINI-MARATHON”

- แสดงมโนราห์
- แสดงแม่ไม้มวยไทย
- แข่งขันเรือท้องแบน
- แสดงดนตรี
- จาหน่ายสินค้า
พื้นบ้าน
- ดูทะเลแหวกคล้าย
ๆ กับสันหลังมังกร
ระยะทาง 4 กิโลเมตร
- แข่งขันวิ่งมินิ
มาราธอน
- แข่งขันชักกะเยอ
- กิจกรรมการแสดง
แสง สี ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
- การแสดงและ
จาหน่ายสินค้า OTOP
- กิจกรรมการ
ประกวดข้าวโพด
หวาน
- กิจกรรมออกบูธกลุ่ม
อาชีพ / หน่วยงาน
ราชการ
- จัดนิทรรศการ
หน่วยงานต่าง ๆ
- เที่ยวชม / ชวนชิม
สวนแตงโม
- การจัดแข่งขันม้าเล็ก
ความเร็ว
- การแข่งขันโปโลม้า
เล็ก
- กิจกรรมโชว์ทักษะ
บังคับม้า
- การแข่งขันปั่น
จักรยาน
- การแข่งขันวิ่งมินิ
มาราธอน ระยะทาง
10.5 กิโลเมตร
- การแข่งขันวิ่งฟันรัน
ระยะทาง 4 กิโลเมตร
- กิจกรรมวอล์คแรลลี่

สถานทีท่ ่องเที่ยวเขาทะนาน

อบต.ทุ่งบุหลัง
(074-720285)

หาดสันหลังมังกร

อบต.ตันหยงโป
(074-720262)
สทกจ.สต
(074-711225)

สนามหน้าอาเภอท่าแพ

อบจ.สตูล
อบต.ท่าแพ
(074-787234)

บริเวณชายหาดตาบลแหลม
สน

อบต. แหลมสน
(074-720502)

สนามโรงเรียนบ้านทุง่ วิมาน

อบจ. สตูล
อบต. บ้านควน
สทกจ.สต

อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา
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16

13
เมษายน
2561

งานประเพณีสงกรานต์
และรดน้าขอพร
ผู้สูงอายุ
“SONGKRAN
FESTIVAL”

- ทาบุญตักบาตร
- รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
- การตรวจสุขภาพ
ผู้สูงอายุ
- กิจกรรมการแสดง
บนเวที
- กิจกรรมเชิดชู ,
เกียรติผู้สูงอายุที่เป็น
แบบอย่างที่ดีทาง
สังคม
- เล่นน้าสงกรานต์
17 พฤษภาคม งานประเพณีลอยเรือ - การทาพิธีสะเดาะ
(ขึ้น ๑๕ ค่า เกาะหลีเป๊ะ
เคราะห์ของชาวเล
เดือน ๖ ) “LOY RUE
- การทาพิธีลอยเรือ
CHAOLAY KOH LIPE ของชาวเลขอพรอธิ
FESTIVAL”
ฐานจากบรรพบุรุษที่
ล่วงลับไปแล้ว
- การเต้นรารองเง็ง 7
รอบ
18 พฤษภาคม เทศกาลวันเต่าโลก
- นาชมและบรรยาย
2561 “WORLD TURTLE
วันเต่าโลก
FESTIVAL”
- จัดนิทรรศการการ
อนุรักษ์
- กิจกรรมบนเวที
- มหกรรมของดีเมือง
กาแพง
19 14 – 27 มหกรรมวัฒนธรรมนค - การแสดง
กรกฏาคม รีสโตยและตลาดนัด
ศิลปวัฒนธรรม
ชุมชนของดีเกษตร
- จัดจาหน่ายสินค้า
สตูล ประจาปี 2558 การเกษตรครบทุก
วงจร
20 กรกฎาคม งาน ”สตูลอิดิ้ลฟิตรี
2561 Open House”

- เทศบาลเมืองสตูล
สวนสาธารณะโต๊ะพญาวัง
-วัดดุลยาราม
-อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ผัง
15
อบต.นิคมพัฒนา
-ตลาดนัดซอย 10

เกาะหลีเป๊ะ

- อาเภอมะนัง
- เทศบาลเมือง
สตูล
- เทศบาลตาบล
ฉลุง
- อบต.ปาล์ม
พัฒนา
- อบต.นิคมพัฒนา
- อบต.ควนกาหลง
-รพ.สต.นิคม
พัฒนา ผัง 15
อาเภอเมืองสตูล
ส่วนหน้า
(เกาะหลีเป๊ะ)
อบต.เกาะสาหร่าย
(074-722620)

หน้าศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้าจืด จังหวัดสตูล

อบต กาแพง
(074-701252)
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน้า
จืด จังหวัดสตูล

หน้าศาลากลางจังหวัดสตูล

สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
สตูล
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
อบจ. สตูล
เทศบาลเมืองสตูล
(074-722999)

- กิจกรรมขบวนแห่
มัสยิดมาบัง
- พิธีละหมาด
- กิจกรรมการแสดง
ทางวัฒนธรรม ไทย –
มุสลิม
- การออกบูธจาหน่าย
สินค้าอาหารพืน้ เมือง
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21 กรกฎาคม งานสัปดาห์ส่งเสริม
2561 พระพุทธศาสนา
เทศกาลเข้าพรรษา
“BUDDHISM
PROMOTION WEEK,
BUDDHIST LENT
FESTIVAL”

วัดวังผาสามัคคี

22 กรกฏาคม
– สิงหาคม
2561

น้าตกธาราสวรรค์ น้าตกสาย อบต.ควนกาหลง
ใจ น้าตกดาวกระจาย
- สวนผลไม้ในพื้นที่ตาบลควน
กาหลง

23 กรกฎาคม
– สิงหาคม
2561
๒4

สิงหาคม
2561

- จัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับประเพณีหล่อ
เทียนพรรษา
- จัดกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางด้านศาสนา
- กิจกรรมหล่อเทียน
พรรษา
- กิจกรรมถวายเทียน
พรรษาแก่วัดและ
สานักสงฆ์
เทศกาลชมสวน ชวน - จัดนิทรรศการด้าน
ชิม อิ่มผลไม้ ประจาปี การท่องเที่ยว
๒๕๕๘
- ปั่นจักรยานเที่ยวชม
“TRAVEL & TASTE สถานทีท่ ่องเที่ยวและ
FRUITS FESTIVAL
พัฒนาแหล่ง
2015”
ท่องเที่ยว- เที่ยวสวน
ชิมผลไม้ตามฤดูกาล
กิจกรรมการแข่งขัย
- การแข่งขันจักรยาน
จักรยานทางเรียบชิง ระยะทาง 80
แชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 2 กิโลเมตร
มหกรรมอาหารฮาลาล
ครัวไทยสู่อาเซียน
“Halal Food
Festival Thai
Cuisine to Asean”

25 สิงหาคม – งานวันไหว้ผโี ป๋
กันยายน “WORSHIPPING TO
2561 PHI POH”
26

ตุลาคม
2561

ประเพณีชักพระสตูล
“Chak phra
festival”

อาเภอมะนัง

- การออกบูธจาหน่าย ลานวัฒนธรรม อาเภอเมือง
อาหารและสินค้าฮา
ลาล
- จัดกิจกรรมการ
แสดงบนเวที
- บูธสาธิตแสดง
อาหารฮาลาลเพื่อ
สุขภาพ
- ประกวดอาหารฮา
ลาลเพื่อสุขภาพ
- รับมอบป้ายรับรอง
ฮาลาล
- ร่วมทาบุญอุทิศส่วน โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า
กุศลให้บรรพบุรุษที่ไม่
มีญาติพี่น้อง
- ประกวดเรือพระ
ลานกิจกรรมอาเภอมะนัง
- แข่งขันซัดต้ม
บริเวณตลาดนัดบ้านผัง ๑
- แข่งขันชกมวยทะเล ตลาดนัด ซอย 10

อบต.ควนกาหลง
(074-791167)

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสตูล
(074-711225)
อบต.ปาล์มพัฒนา
สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
สตูล
(074-7323412)

อาเภอทุ่งหว้า
เทศบาลตาบลทุ่ง
หว้า(074789110)
อาเภอมะนัง
อาเภอควนกาหลง
อบจ.สตูล
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27

ตุลาคม
2561

28

ตุลาคม
2561

- แข่งขันกินต้ม
สนามสมาคมจังหวัดสตูล
- แข่งขันแทงต้ม
- การแข่งขันประชัน
โพน
- การแสดงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
- การแสดงมโนราห์
- การแสดงดนตรี
เยาวชน
- การแสดงวงดนตรี
ลูกทุ่ง
- การแสดงของศิลปิน
- แข่งขันตะกร้อลอด
ห่วง
งานมหกรรมอาหาร
- การออกบูธจาหน่าย ถนนบายพาส อาเภอเมือง
จานเด็ด ของดีเมือง
สินค้าอาหารพืน้ เมือง
สตูล อร่อยได้ไร้
และของที่ระลึก
แอลกอฮอล์
- กิจกรรมการแสดง
“FOOD FAIR OF
บนเวที
SATUN, DELICACY - การประกวด Miss
WITHOUT
Clean Food Good
ALCOHOL”
Tast
- การประกวดอาหาร
สะอาด รสชาติอร่อย
- ศิลปิน ดารา นักร้อง
รับเชิญ
งานประเพณีถือศีลกิน - การเปิดบูธขาย
ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง อาเภอเมือง
เจจังหวัดสตูล
อาหารเจให้กับ
“SATUN
นักท่องเที่ยวทั้งไทย
VEGETARIAN
และต่างชาติ
FESTIVAL”
- การแห่ศาลเจ้าโปเจ๊
เก๊งรอบตัวเมืองสตูล
- การประทับทรงเพื่อ
ยกเสาไม้ไผ่ (โก
เต็ง) เพื่อเป็น
สัญลักษณ์ประเพณีถือ
ศีลกินเจประจาปี

เทศบาลตาบล
คลองขุด
อบต.ปาล์มพัฒนา
อบต.นิคมพัฒนา
อบต.อุใดเจริญ
อบต.ควนกาหลง

เทศบาลเมืองสตูล

เทศบาลเมืองสตูล
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29 พฤศจิกายน
2561
(ขึ้น๑๕ ค่า
เดือน ๑๑ )

งานประเพณีลอยเรือ
เกาะหลีเป๊ะ
“LOY RUE
CHAOLAY KOH LIPE
FESTIVAL”

30 พฤศจิกายน งานประเพณีลอย
2561 กระทง
“Loykrathong
festival”

- การทาพิธีสะเดาะ
เคราะห์ของชาวเล
- การทาพิธีลอยเรือ
ของชาวเลขอพรอธิ
ฐานจากบรรพบุรุษที่
ล่วงลับไปแล้ว
- การเต้นรารองเง็ง 7
รอบ
-ประกวดธิดานพมาศ
-ประกวดนางนพมาศ
- ประกวดกระทง
- ประกวดเทพีสูงวัย
-ดนตรีมโหรสพและ
การออกร้านจาหน่าย
สินค้า

เกาะหลีเป๊ะ อาเภอเมือง

อาเภอเมืองสตูล
ส่วนหน้า
(เกาะหลีเป๊ะ)
อบต.เกาะสาหร่าย

ลานหน้าอาเภอมะนัง
ท่าน้าสวนสาธารณะเทศบาล
ตาบลกาแพง
ตลาดนัดซอย 10
โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด
ลานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล

อาเภอมะนัง
อบจ.สตูล
เทศบาลตาบล
กาแพง
เทศบาลเมืองสตูล
เทศบาลตาบลฉลุง
อบต.นิคมพัฒนา
อบต.ปาล์มพัฒนา
อบต.ควนกาหลง

(7) สรุปจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
สถิติจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล ประจาปี พ.ศ. 2556 – 2560
ตารางแสดงจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล (คน)
รายละเอียด
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ชาวไทย
991,843 1,086,358 1,177,657 1,235,494
ยังไม่
ชาวต่างชาติ
101,636
137,876
151,156
159,296 ประมวลผล
ข้อมูล
รวม
1,093,479 1,224,234 1,328,813 1,394,790
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น %
+9.30
+11.96
+ 8.54
+4.97
ที่มา :กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กุมภาพันธ์ 2561

ตารางแสดงจานวนรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล (ล้านบาท)
รายละเอียด
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ชาวไทย
5,424
5,689.67
6,327.10
6,838.68
ยังไม่
ชาวต่างชาติ
481
598.28
673.44
721.32
ประมวลผล
รวม
5,904.83
6,287.95
7,000.54
7,560.00
ข้อมูล
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น %
+3.45
+6.49
+ 11.33
+7.99
ที่มา :กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กุมภาพันธ์ 2561
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(8) สถานการณ์และแนวโน้มด้านการท่องเที่ยว
สรุปสถานการณ์พักแรม จานวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้ จากผู้เยี่ยมเยือน
จังหวัดสตูล ประจาปี พ.ศ. 2560
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
ไตรมาสที่1
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
ไตรมาสที่2
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ไตรมาสที่3
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ไตรมาสที่4
ยังไม่รวม

อัตราการเข้าพัก
(ร้อยละ)
71.22
73.93
77.27
74.14
77.86
68.08
58.94
68.29
48.94
41.33
39.38
43.21
46.82
62.97
รอการประมวลผล
รอการประมวลผล
รอการประมวลผล

จานวนผู้เยี่ยมเยือน
รายได้จากการท่องเที่ยว
(คน)
(ล้านบาท)
167,927
1,397.03
167,494
1,289.22
214,929
1,447.98
550,350
4,134.23
116,552
508.16
101,619
442.72
89,141
386.0
307,312
1,336.88
89,954
326.35
71,204
258.83
77,452
281.32
238,610
866.5
111,894
544.46
114,206
559.96
รอการประมวลผล
รอการประมวลผล
รอการประมวลผล
รอการประมวลผล
รอการประมวลผล
รอการประมวลผล
ที่มา :กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กุมภาพันธ์ 2561

ตารางแสดงอัตราเฉลี่ยวันเข้าพักของนักท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ปี พ.ศ.2559-2560
อัตราเฉลี่ยวันเข้าพัก
2.58 วัน
ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2559
อัตราเฉลี่ยรายจ่าย
2,572.57 บาท /คน/วัน
จานวนมัคคุเทศก์
754 คน
จานวนบริษัทนาเที่ยว
160 บริษัท
ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2560
ที่มา :กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กุมภาพันธ์ 2561

ตารางแสดงจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 อันดับที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ปี พ.ศ.2559
อันดับ
จ้านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 อันดับ
จ้านวน (คน)
1 Malaysia
75,553
2 United Kingdom
4,131
3 Singapore
2,832
4 Australia
1,735
5 Japan
1,651
ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2559
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , กุมภาพันธ์ 2561
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เนื่องจากจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์ มีทุนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ทิศทางในการพัฒ นาการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลจึงมีทิศทางเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เป็นลักษณะ
ท่องเที่ย ววิธีชีวิตชุมชน ทั้งด้านทางบก และทางทะเล ครอบคลุ มร้อยละ ๔๐ ของจังหวัด จากสรุปข้อมูล
จานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลประจาปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙ พบว่ามีแนวโน้มของ
จานวนและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน สัดส่วนนักท่องเที่ยวเป็นชาวไทยร้อยละ ๙๕ จังหวัด
สตูลมีศักยภาพด้านแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญคือ อุทยานและหมู่เกาะ และอุทยานธรณีที่มีจานวนมากครอบคลุม
ร้อยละ ๔๐ ของจังหวัด ซึ่งกาลังได้รับการพัฒนาให้เป็นอุทยานธรณีระดับโลก โดยมีเป้าหมายการได้รับการ
รับรองจากยูเนสโก้ (UNESCO) ภายในปี ๒๕๖1
(9) สรุปปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ผลจากการส ารวจข้อมู ล ในส่ วนที่ เกี่ยวข้องกับ ปัญ หาด้ านการท่ องเที่ ยวจากนัก ท่อ งเที่ ยวและนั ก
ทัศนาจรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ภายในจังหวัดสตูล พบว่าปัญหาด้านการ
ท่องเที่ยวที่สาคัญได้แก่ปัญหาด้านบริ การขนส่งสาธารณะการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวความสะอาดของแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของเจ้ า หน้ า ที่ ภ ายในสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วและการประชาสั ม พั น ธ์ ส าหรั บ
รายละเอียดของปัญหามีดังต่อไปนี้
ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
การเดินทางและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
๑) การบริการขนส่งสาธารณะ
นั ก ท่ องเที่ ย วชาวไทยและนั กท่ อ งเที่ ยวชาวต่ างประเทศบางส่ ว นที่ ใช้ บ ริก ารขนส่ ง
สาธารณะยังคงพบปัญหาด้านการให้บริการด้านขนส่งสาธารณะเช่นพนักงานขายตั๋วมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
พูดจาไม่สุภาพรถออกไม่ตรงเวลาที่กาหนดพนักงานขับรถไม่สุภาพภายในรถสกปรกรถมีสภาพเก่าเป็นต้น
๒) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวบางประเภทเช่นอุทยานแห่งชาติน้าตก/ถ้าในบางพื้นที่เข้าถึงลาบาก
เส้นทางเข้าขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อระยะทางไกลไม่มีป้ายบอกทางที่ชัดเจนป้ายบอกทางเล็กเกินไปทาให้เกิด
ความสับสนในการเดินทางแหล่งท่องเที่ยวบางแหล่งมีลานจอดรถไม่เพี ยงพอจานวนคนที่เข้ามาท่องเที่ยวมาก
เกิน ไปไม่ มีก ารจ ากัด นั ก ท่ องเที่ย วการจอดรถของนั กท่ องเที่ ยวไม่มี ความเป็ นระเบี ยบบางพื้ น ที่ จอดรถไม่
เอื้ออานวยเบียดกันบางแหล่งมีมิจฉาชีพเข้ามาหากินเช่นการล้วงกระเป๋าทุบกระจกรถขโมยทรัพย์สินภายในรถ
เป็นต้น
สถานที่ท่องเที่ยว
๑) ความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยว
ปัญหาเกี่ยวกับภาชนะรองรับขยะในแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีจานวนภาชนะรองรับ
ขยะไม่เพียงพอและบางแห่งจัดวางภาชนะรองรับขยะไม่ทั่วถึงนอกจากนี้แหล่งท่องเที่ยวบางประเภทเช่นวัด
ทะเลน้าตกพบเศษขยะบริเวณหน้าวัดชายหาดน้าตกโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบจัดเก็บขยะและบางแห่ ง
มีถังขยะแต่ช่วงเวลาการจัดเก็บ/ ถ่ายขยะไม่เหมาะสมทาให้เศษขยะล้นถังตกเรี่ยราดสกปรกและส่งกลิ่นเหม็น
โดยเฉพาะเศษแก้วที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยว
ปัญหาเกี่ยวกับห้องน้าในแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีห้องน้าไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบ
กับจานวนนักท่องเที่ยวที่ต้องการใช้บริการขาดการดูแลรักษาความสะอาดและส่วนใหญ่เป็นห้องน้ารวมไม่แยก
ห้องน้าหญิงและห้องน้าชาย
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ปัญหาเกี่ยวกับร้านขายของฝาก/ของที่ระลึกในแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งร้านขายของ
ฝาก/ของที่ระลึกจาหน่ายสินค้าราคาแพงคุณภาพของสินค้าไม่ได้มาตรฐานและสินค้าบางอย่างหมดอายุ
ปัญหาเกี่ยวกับร้านขายอาหาร/เครื่องดื่มในแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งมีจานวนร้านขาย
อาหาร/เครื่องดื่มไม่เพียงพอกับความต้องการและบางส่วนจาหน่ายอาหาร/ เครื่องดื่มในราคาที่สูงกว่าปกติ
คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในสถานที่ท่องเที่ยว
สื่อที่ใช้ถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์และอุทยานประวัติศาสตร์มีจานวนน้อยข้อมูลไม่ชัดเจนและ
รูป แบบการน าเสนอบางส่ ว นไม่เหมาะสมนอกจากนี้แหล่ งท่องเที่ ยวส่ วนใหญ่ ขาดสื่ อเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็ น
ภาษาอังกฤษทาให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่ งท่องเที่ยวดังกล่าวน้อยหรือ
ได้รับ ข้อมูลที่ไม่สมบู รณ์ นอกจากนี้เจ้าหน้ าที่ประชาสัมพันธ์ที่สามารถให้ ข้อมูลข่าวสารเป็นภาษาอังกฤษมี
จานวนน้อยไม่เพียงพอกับจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งไม่สามารถดาเนินการด้า นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ที่ทั่วถึงแก่นักท่องเที่ยว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทาให้นักท่องเที่ยวไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวและแหล่งท่องเที่ยว
บางแห่งไม่มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและไม่มีมัคคุเทศก์ประจาแหล่งท่องเที่ยว
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สังคมและวัฒนธรรม
 ดัชนีตัวชี้วัดภาวะแรงงาน
ภาวะด้ านแรงงานมี การเคลื่ อนไหวเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา สื บเนื่ องจากปั จจั ยทางเศรษฐกิ จ สั งคม
และการเมือง เช่นสถานการณ์ทางการเมืองสับสนไร้ทิศทางที่ชัดเจน จะส่งผลถึงความเชื่อมั่นของนักธุรกิจ ทั้งในและ
ต่างประเทศ เกิดการชะลอการลงทุน ชะลอการขยายกิจการ รวมถึงชะลอการจ้างงาน ในขณะที่การผลิตคนเพื่อเข้าสู่
ตลาดแรงงานของภาคการศึกษายังคงมีอย่างต่อเนื่อง มิอาจชะลอตามตามภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจ จึงส่งผลต่อการ
ว่างงาน การทางานต่าระดับ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิต ต้นทุนการผลิต ฤดูกาล ทัศนคติทั้ง
ของฝ่ายนายจ้าง และผู้ใช้แรงงานเหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของภาวะด้านแรงงาน ไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบการจ้ างงาน การเคลื่ อนย้ ายแรงงาน ฝี มื อแรงงาน มาตรฐานแรงงาน ฯลฯ ดั งนั้ น การจะทราบความ
เคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงของภาวะแรงงานจึงต้องมีการพิจารณาศึกษาเพื่อกาหนดตัวชี้วัด พร้อมทั้งติดตาม
การเปลี่ ยนแปลง เพื่ อศึกษาวิเคราะห์ ถึงสาเหตุ ของปั ญหา รวมถึงท านายหรือคาดการณ์ อนาคต อันจะเอื้ อ
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการกาหนดแผนงานที่จะต้องทาให้สนองตอบต่อความต้องการของทุกกลุ่ม ทั้งนายจ้าง
และผู้ใช้แรงงานรวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สถานการณ์แรงงานจังหวัดสตูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ปี
๒๕60 ฉบับนี้จะขอนาเสนอตัวชี้วัดภาวะแรงงาน ดังนี้
๑. อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน
อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน เป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงสภาพกาลังแรงงานในตลาดแรงงาน
ของจังหวัดสตูล เมื่อเทียบกับประชากรวัยแรงงานทั้งหมด โดยคานวณจากกาลังแรงงานในจังหวัด เมื่อเทียบ
กับประชากรวัยแรงงานทั้งหมด โดยคานวณจากกาลังแรงงานในจังหวัดสตูล เทียบกับประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปี
ขึ้นไป ในจังหวัดสตูล จะพบว่า ค่าเฉลี่ยปี ๒๕60 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานจังหวัดสตูล มีอัตราร้อย
ละ 70.55 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก ค่าเฉลี่ยปี ๒๕59 ที่มีอัตรา 70.44
แผนภูมิ อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี ๒๕๕6 – ๒๕60
ร้อยละ
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ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดสตูล

หมายเหตุ : อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานในจังหวัด

= กาลังแรงงานในจังหวัด x ๑๐๐
ประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปในจังหวัด
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๒. อัตราการมีงานทา
อัตราการมีงานทาต่อกาลังแรงงานเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นภาวะการมีงานทาในตลาดแรงงานของ
จังหวัดว่ามีสัดส่วนมากน้อยเพียงใด สาหรับอัตราการมีงานทาในภาคเกษตรของจังหวัดสตูล ซึ่งคานวณจาก
ผู้ มี ง านท าในภาคเกษตรในจั ง หวั ด ต่ อ ก าลั ง แรงงานที่ มี ง านท าในจั ง หวั ด สตู ล ค่ า เฉลี่ ย ปี ๒๕60
(มกราคม-ธันวาคม ๒๕60) พบว่าอัตราการมีงานทาในภาคเกษตรจังหวัด มีอัตราร้อยละ 52.84 โดยเมื่อ
เทียบกับค่าเฉลี่ยปี ๒๕59 พบว่าอัตราการจ้างงานในภาคเกษตรจังหวัดขยายตัวเพิ่มขึ้น (ค่าเฉลี่ยปี ๒๕๕9
มีร้อยละ ๔8.73) ขณะที่อัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตร มีร้อยละ 47.16 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย
ปี ๒๕59 พบว่าอัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตรหดตัวลดลง (ค่าเฉลี่ยปี ๒๕๕9 มีร้อยละ 51.28)
แผนภูมิแสดงอัตราการมีงานทาใน/นอกภาคเกษตรจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี ๒๕๕6 – ๒๕60
ร้อยละ
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ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดสตูล, ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ : อัตราการมีงานทาใน/นอกภาคเกษตรจังหวัด = ผู้มีงานทาใน/นอกภาคเกษตรจังหวัด x ๑๐๐
ผู้มีงานทาในจังหวัด
เมื่อพิจ ารณาอัตราการมีงานทาเฉพาะในส่วนภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยคานวณจากจานวน
ผู้มีงานทาในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเปรียบเทียบกับจานวนผู้มีงานทาทั้งหมด พบว่าอัตราการจ้างงานใน
ภาคการผลิต ค่าเฉลี่ย ปี ๒๕60 มีอัตรา ๖.22 ลดลงจากค่าเฉลี่ยปี ๒๕59 ที่มีอัตราร้อยละ 6.57 และ
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยปี ๒๕58 พบว่าเพิ่มขึ้น (ค่าเฉลี่ยปี ๒๕๕8 มีร้อยละ 5.47)
แผนภูมิแสดงอัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี ๒๕๕6 – ๒๕60
ร้อยละ
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ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดสตูล, ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2561
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หมายเหตุ :
อัตราการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม =

ผู้มีงานทาในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัด x ๑๐๐
ผู้มีงานทาในจังหวัด

๓. อัตราการว่างงาน
อัตราการว่างงานจังหวัด สตูล ค่าเฉลี่ย ปี ๒๕60 มีอัต ราการว่างงานคิดเป็น ร้อ ยละ ๑.73 และ
เมื่อพิจารณาแผนภูมิประกอบด้านล่างจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีสัดส่วนที่ลดลงจากค่าเฉลี่ยปี ๒๕59 ที่มีอัตรา
ร้อยละ ๑.3๕
แผนภูมิ แสดงอัตราการว่างงานจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี ๒๕๕6 – ๒๕60
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ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดสตูล, ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ : อัตราการว่างงานในจังหวัด = จานวนผู้ไม่มีงานทาในจังหวัด x ๑๐๐
กาลังแรงงานในจังหวัด
4. อัตราการบรรจุงาน
อั ต ราการบรรจุ ง านในแต่ ล ะปี เ ป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง การเคลื่ อ นไหวของภาวการณ์
ด้ า นแรงงาน ซึ่ง สามารถศึก ษาวิเคราะห์กับ จานวนตาแหน่ง งานว่า ง และจานวนผู้ส มัค รงาน โดยเมื่อ
วิเคราะห์ จานวนการบรรจุงานที่สานักงานจัดหางานจังหวัดดาเนินการ เทียบกับจานวนตาแหน่งงานว่างที่
แจ้ง ผ่า นสานัก งานจัด หางานจังหวัด สตูล จะพบว่า อัต ราการบรรจุง านต่อ ตาแหน่ง งานว่า ง ปี 2560
(มกราคม-ธัน วาคม 2560) คิด เป็น ร้อ ยละ 95.55 โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีร้อยละ 79.31
ขณะที่ อั ต ราการบรรจุ ง านต่ อ ผู้ ส มั ค รงานภาพรวม ปี 2560 มี อั ต ราร้ อ ยละ 147.82 มี สั ด ส่ ว นที่
เพิ่ ม ขึ้ น จาก ปี 2559 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 120.87 (ดังแผนภูมิ 7)
แผนภูมิ แสดงอัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน/ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดสตูล
ค่าเฉลี่ย ปี 2559 และ ปี 2560
อัตรา (ร้อยละ)
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อัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่าง

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล, ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2561
หน้า 97

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖1

หมายเหตุ :
1. อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานจังหวัดสตูล

= ผู้ได้รับการบรรจุงานในจังหวัด x 100
ผู้สมัครงานในจังหวัด
2. อัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่างจังหวัด = ผู้ได้รับการบรรจุงานในจังหวัด x 100
ตาแหน่งงานว่างในจังหวัด
5. อัตราการจ้างงานแรงงานต่างด้าว
อัตราการจ้างงานแรงงานต่างด้าวต่อจานวนผู้มีงานทาทั้งหมด ณ เดือนธันวาคม 2560 คิดเป็นร้อยละ
2.54 หมายถึง ผู้มีงานทาทุกๆ 100 คน จะมีการจ้างแรงงานต่างด้าวประมาณ 3 คน และเมื่อเปรียบเทียบกับ
เดือนธันวาคม 2559 พบว่าสัดส่วนของการจ้างงานแรงงานต่างด้าวมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง คิดเป็นร้อยละ
58.70
แผนภูมิ แสดงอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสตูล ณ เดือนธันวาคม ปี 2556 – ปี 2560
อัตรา (ร้อยละ)

10
5

6.15
2.47

0
2556

0.32
2557

2.54

0.31
2558
ปี

2559

2560

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล, ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2561

6. อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยในการ
ทางานของสถานประกอบการ
อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานสถานประกอบกิจการ เป็นตัวบ่งบอกตัวหนึ่ง
ที่แสดงให้เห็น ถึงภาวการณ์ด้านแรงงาน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสูงย่ อมส่งผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน และส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานตามมา ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงอัตราการ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบการในจังหวัดต่อจานวนสถานประกอบการที่
ผ่านการตรวจทั้งหมดของจังหวัดพบว่าในปี 2560 มีอัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ของสถานประกอบการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5.50 ส่ ว นกฎหมายความปลอดภั ย ในการท างานของสถาน
ประกอบการมีอัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 18.37
7. อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการ
การเกิดข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งในสถานประกอบการ เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงานจะแสดงให้ เห็นถึงทิศทาง
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างว่ามีทิศทางหรือแนวโน้มไปในทางใด การเกิดข้อพิพ าทแรงงานนั้น
มีผลมาจากการที่ลูกจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องต่อนายจ้าง และหากไม่สามารถยุติ หรือตกลงกันได้ก็จะเกิดเป็นข้อ
พิพาทแรงงานขึ้น สาหรับจังหวัดสตูลไม่เคยมีข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการแต่อย่างใด
อาจเนื่องมาจาก สถานประกอบการในจังหวัดสตูลกว่า ร้อยละ 99 เป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก ทาให้
นายจ้างดูแลสถานประกอบการดูแลลูกจ้างได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้าง
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9. อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตน
อัตราแรงงานที่ เป็ น ผู้ ป ระกัน ตนคิ ดจากจานวนผู้ ป ระกั นตนของกองทุ นประกัน สั งคมตามมาตรา
33,39 และ 40 ต่อจานวนผู้มีงานทาของสานักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งไตรมาส 4 ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ
20.96 อัตราเปลี่ยนแปลงลดลงจากไตรมาสที่แล้วร้อยละ 3.37 และขยายตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน
ของปีที่แล้ว ร้อยละ 6.50

ร้อยละ

แผนภูมิ 9 อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนจังหวัดสตูล
30
25
20
15
10
5
0

19.6

20.04

4/59

1/60

20.36

21.69

20.96

2/60
3/60
4/60
ไตรมาส/ปี
ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล, ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ :
อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนจังหวัดสตูล = ผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคมมาตรา 33, 39 และ
40 x 100
จานวนผู้มีงานทาในจังหวัด
ข้อมูลผู้ประกันตน(ในระบบ) จังหวัดสตูล ปี 2561
จ้านวนสถาน
ประกอบการ (แห่ง)
๘๙๘

จ้านวนผู้ประกันตน (ในระบบ)
มาตรา ๓๓
มาตรา ๓๙
(คน)
(คน)
๑๓,๙๒๐

๒,๕๖๓

จ้านวนแรงงานนอกระบบโดย
สมัครใจตามมาตรา ๔๐
(คน)

รวมผู้ประกันตน
ทังหมด (คน)

๑๕,๓๙๘

๓๑,๘๘๑

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

 สถานการณ์แรงงานจังหวัดสตูล
สถานการณ์แรงงานจังหวัดสตูล ปี ๒๕60 (ช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕60) นาเสนอข้อมูลใน
ประเด็นต่างๆ ตามลาดับคือ
๑) กาลังแรงงาน การมีงานทา การว่างงาน
๒) การส่งเสริมการมีงานทา
๓) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
๔) การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ
๕) การประกันสังคม
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๑) กาลังแรงงาน การมีงานทา การว่างงาน
สานักงานสถิติจังหวัดสตูล ได้ดาเนินการสารวจภาวะการทางานของประชากร โดยในช่วง ปี ๒๕60
เดือนมกราคม-ธันวาคม ๒๕60 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ จังหวัดสตูลมีประชากรเฉลี่ย 282,062 คน โดยสัดส่วน
ของประชากรเพศชายมี ม ากกว่ าเพศหญิ งเล็ ก น้ อ ย กล่ าวคื อ เพศชาย มี จ านวน 142,330 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 50.46 ขณะที่เพศหญิง มี ๑๓๙,732 คน คิดเป็นร้อยละ 49.54 โดยประชากรทั้งหมดพบว่าเป็นผู้อยู่ใน
วัยทางานหรืออายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป มีจานวน ๒๑3,361 คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.64 ขณะที่ผู้มีอายุต่ากว่า ๑๕ ปี
มี 68,701 คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.3๖
แผนภูมิ โครงสร้างประชากรจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี ๒๕60 (มกราคม – ธันวาคม ๒๕60)
ประชากรรวม
282,062
ผู้อยู่ในวัยทางาน
(อายุ 15 ปีขึ้นไป)
213,361

ผู้ไม่อยู่ในวัยทางาน
(อายุต่ากว่า 15 ปี)
68,701

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
150,527

ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
62,834
ผู้มีงานทา
147,294

ผู้ว่างงาน
2,611
ผู้รอฤดูกาล
622

ทางานบ้าน
๒๒,678
เรียนหนังสือ
12,659

อื่นๆ
27,497
ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2561

ในกลุ่มผู้อยู่ในวัยทางาน (ผู้มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป) จานวน ๒๑3,361 คน พบว่าเป็นผู้อยู่ในกาลัง
แรงงาน จานวน 150,527 คน โดยจาแนกเป็นผู้มีงานทา ๑๔๗,294 คน คิดเป็นร้อยละ 97.85 ของกาลัง
แรงงานปัจจุบัน ขณะที่ผู้ว่างงาน จานวน 2,611 คน คิดเป็นร้อยละ 1.73 เมื่อเปรียบเทีย บการมีงานทา
ระหว่างเพศ ปี ๒๕60 จะพบว่า เพศหญิงมีอัตราส่วนของการมีงานทาหรืออัตราการจ้างงานมากกว่าเพศชาย
(คานวณจากผู้มีงานทาจาแนกเพศต่อผู้อยู่ในกาลังแรงงานทั้งหมด) กล่าวคือเพศหญิงมีอัตราร้อยละ 97.89
ขณะที่เพศชายมีร้อยละ 97.82 และเมื่อพิจารณาในภาพรวมจะพบว่าอั ตราการมีงานทาซึ่งคานวณจาก
สัดส่วนผู้มีงานทาต่อผู้อยู่ในกาลังแรงงาน มีอัตราร้อยละ 97.85 นั่นหมายความว่าผู้อยู่ในกาลังแรงงาน ๑๐๐
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คน จะมีงานทาประมาณ 98 คน ซึ่งอัตราการจ้างงานในภาพรวม ปี ๒๕60 มีสัดส่วนลดลงจากค่าเฉลี่ยปี ๒๕
59 ที่มีอัตราร้อยละ 98.61
ส่วนอัตราว่างงานซึ่งคานวณจากผู้ว่างงานต่อผู้อยู่ในกาลังแรงงาน มีอัตรา ๑.7๓ โดยชายจะมี
อัตราการว่างงานสูงกว่าหญิ ง กล่าวคือ เพศชาย มีจานวน 1,518 คน (อัตราร้อยละ ๑.74) ขณะที่เพศหญิง มี
จานวน 1,093 คน (อัตราร้อยละ 1.73) ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบอัตราการว่างงานกับปีที่ผ่านมา พบว่า เพิ่มขึ้น
จากค่าเฉลี่ยปี ๒๕59 ที่มีอัตราการว่างงานเฉลี่ยร้อยละ 1.33
ตาราง แสดงประชากรจังหวัดสตูล จาแนกตามเพศและสถานภาพแรงงานค่าเฉลี่ย ปี ๒๕60
(มกราคม – ธันวาคม ๒๕60)
สถานภาพแรงงาน
รวม
ชาย
หญิง
ประชากรรวม
๒๘2,062
142,330
๑๓๙,732
ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป
213,361
107,229
๑๐6,132
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
150,527
87,437
63,090
- ผู้มีงานทา
147,294
85,534
61,760
- ผู้ว่างงาน
2,611
1,518
1,093
- กาลังแรงงานรอฤดูกาล
622
386
236
ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
๖๒,834
19,791
43,043
- ทางานบ้าน
๒๒,678
160
๒๒,๕๑8
- เรียนหนังสือ
12,659
6,041
๖,618
- อื่นๆ
27,497
13,590
๑๓,907
ประชากรอายุต่ากว่า ๑๕ ปี
68,701
๓๕,101
๓๓,600
อัตราการว่างงาน
๑.7๓
1.74
1.73
ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2561
หมายเหตุ :

๑. อัตราการจ้างงานต่อกาลังแรงงาน = ผู้มีงานทา x ๑๐๐
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
๒. อัตราการว่างงาน
= ผู้ว่างงาน x ๑๐๐
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน

2) การส่งเสริมการมีงานทา
2.1. การจัดหางานภายในประเทศ
ภารกิ จการส่ งเสริ มให้ ประชาชนมี งานท าเป็ นภารกิ จหลั กของกระทรวงแรงงาน ซึ่ งด าเนิ นการ โดย
สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล การส่งเสริมการมีงานทาในรูปแบบการจัดหางานมีทั้งการหางานในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยการจัดหางานในจังหวัดสตูล ในช่วงปี 2560 (มกราคม – ธันวาคม 2560) มีตาแหน่งงานว่างที่
แจ้งผ่านสานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล 2,808 อัตรา ซึ่งมีสัดส่วนที่ลดลงจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 7.78 (ปี
2559 มีตาแหน่งงานว่างทั้งสิ้น 3,045 อัตรา)
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จานวน (คน)

ในส่วนของยอดผู้ลงทะเบียนสมัครงานในปี 2560 นี้ พบว่ามีจานวนทั้งสิ้น 1,815 คน ลดลงจาก
ปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 9.16 (ปี 2559 มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานทั้งสิ้น จานวน 1,998 คน) ขณะที่ผู้
ได้รับ การบรรจุงานในปีนี้ มีจานวนทั้ง สิ้น 2,683 คน เพิ่ม ขึ้น จากปีที่แ ล้ว คิด เป็น ร้ อ ยละ 11.10 (ปี
2559 มีจานวนทั้งสิ้น 2,415 คน)
แผนภูมิ แสดงข้อมูลเปรียบเทียบตาแหน่งงานว่าง/การสมัครงาน/การบรรจุงาน ปี 2559 และปี 2560
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-

3,045
2,808
1,998
1,815

2,683
2,415
ปี2559
ปี2560

ตาแหน่งงานว่
ผู้ลางทะเบี
ง ยนสมัครงานบรรจุงาน

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

2.2 ตาแหน่งงานว่าง
สาหรับตาแหน่งงานว่างปี 2560 พบว่าเป็นชาย 249 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 8.87 ของตาแหน่งงาน
ว่างทั้งหมด จะที่เพศหญิงมี จานวน 138 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 4.91 และไม่ระบุเพศมี จานวน 2,421 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ 86.22 การที่ตาแหน่งว่างไม่ได้ระบุเพศแสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการหรือนายจ้างพิจารณา
เห็นว่างานโดยทั่วไป ไม่ใช่ว่าชายหรือหญิงก็สามารถทาได้เช่นกัน หรือไม่มีความแตกต่างในเรื่องเพศ ในอีก
ประการหนึ่ง นายจ้างพิจารณาเห็นว่า การไม่ระบุเพศจะมีผลดีในด้านโอกาสการคัดเลือกมากกว่า
แผนภูมิ แสดงตาแหน่งงานว่างในจังหวัดสตูลแยกตามเพศ ปี 2560
ชาย
249 คน
8.87%

ไม่ระบุ
2,421 คน
86.22%

หญิง
138 คน
4.91%

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

เมื่อพิจารณาถึงจานวนผู้มาลงทะเบียนสมัครงานในภาพรวม ปี 2560 พบว่ามีจานวนทั้งสิ้น 1,815 คน
เป็นชาย 937 คน คิดเป็น ร้อยละ 51.63 และเป็นหญิง 878 คน คิดเป็นร้อยละ 48.37 และการบรรจุ
งานมีผู ้ได้รับ การบรรจุใ ห้มีง านทาทั้ง สิ้น 2,683 คน โดยสัด ส่ว นของเพศชายจะได้รับ การบรรจุง าน
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มากกว่าเพศหญิงกล่าวคือผู้บ รรจุงานที่เป็นเพศชายมีสัดส่วนร้อยละ 50.09 (1,344 คน) ขณะที่เพศหญิง
มีสัดส่วนร้อยละ 49.91 (1,339 คน)
แผนภูมิ แสดงตาแหน่งงานว่าง/ผู้สมัครงาน/และการบรรจุงานในจังหวัดสตูล
จาแนกตามเพศ ปี 2560
2,421

2,500

ตาแหน่งว่างงาน (อัตรา)

จานวน (คน)

2,000
1,344
937

1,500
1,000
500

249

1,339
878

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน (คน)
บรรจุงาน (คน)

138

ชาย

หญิง

ไม่ระบุ

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

สาหรับตาแหน่งงานว่างตามระดับการศึกษา ปี 2560 นี้ พบว่า นายจ้างและสถานประกอบการมี
ความต้องการจ้างงานผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและต่ากว่ามากที่สุด จานวน 1,191 อัตรา รองลงมา
ได้แก่ระดับ มัธยมศึกษา จานวน 873 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 42.41 และ 31.09 ตามลาดับ ขณะที่ระดับ
ปริญญาตรี มีตาแหน่งงานว่างรองรับน้อยที่สุดเพียง 141 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 5.02 สาหรับผู้สมัครงานปี 2560
นี้ ส่วนใหญ่เป็น ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจานวน 1,215 คน รองลงมาเป็นระดับปริญญาตรี จานวน 306
คน คิดเป็นร้อยละ 66.94 และ 16.86 ตามลาดับ ขณะที่ผู้สมัครงานระดับประถมศึกษาและต่ากว่ามีน้อยที่สุด
เพียง 75 คน คิดเป็นร้อยละ 4.13
สาหรับการบรรจุงาน พบว่าผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้รับการบรรจุงานมากที่สุด โดยได้รับ
การบรรจุงานทั้งสิ้น จานวน 1,466 คน รองลงมาเป็นระดับปริญญาตรี จานวน 586คน คิดเป็นร้อยละ
54.64และ 21.84 ตามลาดับ ขณะที่ระดับปริญญาโท มีลูกจ้างได้รับการบรรจุงานน้อยที่สุด จานวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.19
แผนภูมิ แสดงตาแหน่งงานว่าง/ผู้สมัครงาน/บรรจุงานในจังหวัดสตูล
จาแนกตามระดับการศึกษา ปี 2560
จานวน (คน)

1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
-

1,191

1,466
1,215

873
603
226
75

400
219

586
306
141

ตาแหน่งว่างงาน
(อัตรา)
- - 5

การศึกษา

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล , ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561
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ด้านอาชีพพบว่า ปี 2560 นี้ อาชีพที่มีตาแหน่งงานว่างสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) อาชีพเสมียน
เจ้า หน้า ที ่จ านวน 837 อัต รา 2) อาชีพ งานพื ้น ฐาน จ านวน 718 คน และ 3) พนัก งานบริก าร
พนัก งานขายในร้า นค้า และตลาดจ านวน 554 อั ต รา คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 29.81 25.57 และ 19.73
ตามลาดับ ขณะที่อาชีพ
ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ มีตาแหน่งงานว่างรองรับน้อย
ที่สุด จานวน 28 อัตรา หรือคิดเป็นร้อยละ 1.00 สาหรับอาชีพที่มีผู้สมัครงานสูงสุดคือ อาชีพงานพื้นฐาน
จ านวน 598 คน รองลงมาคือ อาชีพ เสมี ยน เจ้าหน้ าที่ จานวน 492 คน คิดเป็ น ร้อ ยละ 32.95 และ
27.11 ตามลาดับ สาหรับอาชีพผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ มีการสมัครงานน้อยที่สุด
จานวน 2 คน คิดเป็ น ร้อยละ 0.11 ส่ วนการบรรจุงานมี การบรรจุงานในอาชีพเสมียน เจ้ าหน้าที่มากที่สุ ด
จานวน 806 คน รองลงมาคืออาชีพงานพื้นฐาน จานวน 677 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 30.04 และ 25.23
ตามล าดับ และอาชี พ ผู้ บั ญ ญั ติก ฎหมาย ข้าราชการระดั บ อาวุโส ผู้ จั ดการ มี การสมั ค รงาน มี การบรรจุ
พนักงานเข้าทางานน้อยที่สุด จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 1.04 (แผนภูมิ 24 และตารางภาคผนวกที่ 7)
แผนภูมิ แสดงข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลตาแหน่งงานว่าง/ผู้สมัครงาน/การบรรจุงานในจังหวัดสตูล
จาแนกตามอาชีพ ปี 2560
1000

จานวน (คน)

800

ตาแหน่งงานว่าง (อัตรา)
ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน (คน)
837 806

600
400
200

0

492

บรรจุงาน (คน)
718 677
598

554 531
325

225 206
123
95 92
33
28 2 28

254 250
195
342533 632260

อาชีพ

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

หากศึกษาตามประเภทอุตสาหกรรมพบว่าประเภทอุตสาหกรรมที่มีตาแหน่งงานว่างสูงสุด 3 อันดับแรก ในปี
2560 คือ 1) การผลิ ต จานวน 1,009 อั ต รา 2) การขายส่ ง การขายปลี ก การซ่ อ มแซมยานยนต์
รถจั ก รยานยนต์ จ านวน 632 อั ต รา และ 3) การบริห ารราชการ และการป้ องกั นประเทศ รวมทั้ ง
การประกันสังคมภาคบังคับ จานวน 310 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 35.93 22.51 และ 11.04 ตามลาดับ
สาหรับอุตสาหกรรมประเภทลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล มีตาแหน่งงานว่างรองรับน้อยที่สุด จานวน 1 อัตรา
คิดเป็น ร้อยละ 0.04 ส่วนการบรรจุงาน พบว่าอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานสูงสุด คือการผลิต จานวน 36.41 คน
รองลงมาคือ การขายส่ ง การขายปลี ก การซ่ อ มแซมยานยนต์ รถจั ก รยานยนต์ จานวน 598 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.41 และ 22.29 ตามลาดับ สาหรับอุตสาหกรรมประเภทลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล มีการบรรจุ
พนักงานเข้าทางานน้อยที่สุด จานวน 1 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.04
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ตาราง แสดงจานวนตาแหน่งงานว่างและการบรรจุงานจังหวัดสตูลจาแนกตามอุตสาหกรรม ปี 2560
ประเภทอุตสาหกรรม
1. เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
2. การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
3. การผลิต
4. การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา
5. การก่อสร้าง
6. การขายปลีก และขายส่ง การซ่อมยานยนต์ และ
จักรยานยนต์
7. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
8. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม
9. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
10. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
11. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การใช้เช่า และบริการทาง
ธุรกิจ
12. การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ รวมทั้งการ
ประกันสังคมภาคบังคับ
13. กิจกรรมวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง
วิชาการ
14. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
15. การศึกษา
16. การบริการด้านสุขภาพและงานด้านสังคมสงเคราะห์
17. ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
18. การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่นๆ
19. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
20. องค์การระหว่างประเทศ และองค์การต่างประเทศอื่นๆ
และสมาชิก
21. ไม่ระบุประเภทอุตสาหกรรม
รวม

ตาแหน่งงานว่าง
อัตรา ร้อยละ
41
1.46
10
0.36
1,009 35.93
57
2.03
0
0.00
632 22.51

บรรจุงาน
คน
ร้อยละ
41
1.53
10
0.37
977 36.41
56
2.09
0
0.00
598 22.29

45
308
79
36
19

1.60
10.97
2.81
1.28
0.68

43
295
76
34
18

1.60
11.00
2.83
1.27
0.67

103

3.67

101

3.76

0

0.00

0

0.00

6
310
45
61
34
12
1

0.21
11.04
1.60
2.17
1.21
0.43
0.04

6
280
43
58
34
12
1

0.22
10.44
1.60
2.16
1.27
0.45
0.04

0
0.00
0
0.00
2,808 100.00 2,683 100.00
ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561
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ช่วงอายุของแรงงานที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุด ในจังหวัดสตูลภาพรวม ปี 2560 พบว่าเป็น
แรงงาน ในช่วงอายุ 18-24 ปี จานวน 1,107 อัตรา รองลงมาคือช่วงอายุ 15-17 ปี จานวน 520 อัตรา
คิดเป็ น ร้อยละ 39.42 และ 18.52 ตามล าดับ และช่ วงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีตาแหน่งงานว่างรองรับน้อยที่สุ ด
จานวน 88 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 3.13 และผู้สมัครงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 18-24 ปี มากที่สุด จานวน
639 คน รองลงมาเป็ น ผู้ ส มัครงานในช่ว งอายุ 30-39 ปี จานวน 414 คน คิดเป็นร้อยละ 35.21 และ
22.81 ตามลาดับ ขณะเดียวกัน ผู้ อยู่ในช่วงอายุ 30-39 ปี ได้รับการบรรจุงานสูงสุด จานวน 922 คน
(34.36) รองลงมาคือช่วงอายุ 25-29 ปี จานวน 660 คน (24.60) และแรงงานช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับ
การบรรจุงานน้อยที่สุดเพียง จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.19 (ปรากฏตามแผนภูมิ 25 และตาราง
ภาคผนวกที่ 9)
แผนภูมิ แสดงการบรรจุงานจังหวัดสตูล จาแนกตามช่วงอายุ ปี 2560
15-17 ปี

18-24 ปี

25-29 ปี
50-59 ปี
115 คน
4.29%

40-49 ปี
346 คน
12.90%

30-39 ปี
922 คน
34.36%

30-39 ปี

40-49 ปี

15-17 ปี 60 ปีขึ้นไป
30 คน
5 คน
1.11% 0.19%

50-59 ปี

60 ปีขึ้นไป

18-24 ปี
605 คน
22.55%

25-29 ปี
660 คน
24.60%

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

2.3 แรงงานต่างด้าว
จานวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือ ณ เดือนธันวาคม 2560 มีจานวน 3,103 คนดังนี้
2.3.1 แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย
ณ เดือนธันวาคม 2560 จังหวัดสตูลมีแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายคงเหลือ ทั้งสิ้น 3,103 คน
โดยส่ว นใหญ่เ ป็น แรงงานต่างด้าวพิสู จน์สั ญชาติและได้รับอนุญาตทางาน จานวน 1,764 คน (ร้อ ยละ
56.85) รองลงมาคื อ แรงงานต่ างด้ า วที่ ได้ รับ อนุ ญ าตท างานตาม MOU จานวน 1,176 คน (ร้อ ยละ
37.90) แรงงานต่างด้าวประเภทชั่วคราว (มาตรา 9) จานวน 159 คน (ร้อยละ 5.12) และแรงงานต่างด้าว
ที่ส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอื่นๆ (มาตรา 12) จานวน 4 คน (ร้อยละ 0.13)
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จานวน (คน)

แผนภูมิ แสดงแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจังหวัดสตูล จาแนกตามประเภทการได้รับอนุญาตคงเหลือ ณ
เดือนธันวาคม 2560
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1176

159

1764

4

ประเภทแรงงานต่างด้าว

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

หากพิจ ารณาตามสัญ ชาติของแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายประเภทชั่วคราว (ตามมาตรา9)
จานวน 159 คน พบว่ามีแรงงานต่างด้าวสั ญชาติจีน มากที่สุด จานวน 26 คน รองลงมาได้แก่สั ญ ชาติ
ฟิลิปปินส์ จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 16.35 และ 11.32 ตามลาดับ ทั้งนี้อาชีพที่แรงงานต่างด้าว
ดังกล่ าวข้างต้น เข้ามาทางานมากที่สุด คือ 1) ผู้ ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ จานวน 66 คน 2) ผู้บัญ ญั ติ
กฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้จัดการ ต่างๆ จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 41.51 และ 27.04
ตามลาดับ
2.3.2 แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย
สาหรับแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย ณ เดือนธันวาคม 2560 คงเหลือ 594 คน
โดยเป็ น แรงงานต่างด้าว 3 สั ญ ชาติมติครม. (พม่า ลาว กัมพูช า) จานวน 577 คน และแรงงานต่างด้าว
ประเภทชนกลุ่มน้อย จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 97.14 และ คิดเป็นร้อยละ 2.86
2.4 แรงงานไทยในต่างประเทศ
สาหรับปี 2560 มีแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทางานต่างประเทศ จานวน 6 คน
เป็ น เพศชายทั้งหมด 6 คน เมื่อพิจารณาจากระดับการศึกษาของผู้ ที่แจ้งความประสงค์เดินทางไปทางาน
ต่างประเทศ ส่ ว นใหญ่ พ บว่าเป็ น ผู้ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00
รองลงมาคือผู้ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน 2 คน คิ ดเป็นร้อยละ 33.33 และ ผู้ การจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีผู้แจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางไปทางานต่างประเทศน้อยที่สุด จานวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.67
ในส่วนของการอนุญ าตให้ ไปทางานต่างประเทศ ปี 2560 (มกราคม– ธันวาคม 2560) พบว่ามี
จานวนทั้งสิ้น 14 คน หากพิจารณาตามวิธีการเดินทาง พบว่าเดินทางแบบ Re-Entry (การกลับไปทางานอีก
ครั้งหนึ่ง โดยการต่ออายุสัญญามากที่สุด) ซึ่งมีจานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 และเดินทางด้วยตัวเอง
จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29
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แรงงานไทยในจังหวัดสตูลที่เดินทางไปทางานตามที่ได้รับอนุ ญาต ภาพรวมปี 2560 พบว่า เดินทาง
ไปทางานใน 3 ภูมิภาค คือ ภูมิภาคเอเชีย จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 ภูมิภาคตะวันออกกลาง จานวน
5 คน คิดเป็นร้อยละ 35.72 และ ภูมิภาคยุโรป จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14
2.5 การแนะแนวและส่งเสริมการมีอาชีพ
กิจกรรมที่ดาเนินการอีกด้านหนึ่งของสานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล คือ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมี
งานทาในจังหวัดสตูล สาหรับปี 2560 มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีงานทารวม 5 กิจกรรม มีการจัด
กิจกรรมทั้งหมด 112 ครั้ง ผู้ได้รับประโยชน์รวม 5,682 คน กิจกรรมที่จัด ได้แก่ แนะแนวอาชีพ จานวน
103 ครั้ง
ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ จานวน 6 ครั้ง ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อผู้สูงอายุ/
อบรมผู้รับงานไปทาที่บ้านและประสานให้เกิดการรับงานไปทาที่บ้าน จานวนกิจกรรมละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 91.96 5.37 และ 0.89 ตามลาดับ ทั้งนี้เมื่ อพิจารณาผู้ไดรับประโยชน์แยกตามเพศพบว่า ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย กล่าวคือ เพศหญิงมีร้อยละ 60.47 ขณะที่เพศชายมีร้อยละ 39.53
ตาราง แสดงกิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานทาในจังหวัดสตูล
จาแนกตามประเภทกิจกรรม ปี 2560 (มกราคม – ธันวาคม 2560)
กิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานทา

1. แนะแนวอาชีพ

จานวนครั้ง
ที่จัดกิจกรรม

ผู้ได้รับประโยชน์ (คน)
ชาย
หญิง
รวม

103

1,981

3,219

5,200

2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ

6

265

169

434

3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อผู้สูงอายุ

1

0

20

20

4. อบรมผู้รับงาน/ผู้นากลุ่มรับงานไปทาที่บ้าน

1

0

14

14

5. ประสานให้เกิดการรับงานไปทาที่บ้าน

1

0

14

14

รวม

112
2,246
3,436
5,682
ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล , ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

2.6 การส่งเสริมคนพิการให้มีงานทา
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยการกาหนดยุทธศาสตร์ และมาตรการรองรับ
เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้มีอาชีพ มีงานทา มีรายได้เป็นของตนเอง ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม และ
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้กาหนดให้มีการจ้างงานคนพิการ ใน
ระบบสัดส่วนโดยสถานประกอบการเอกชนที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปต้องรับคนพิการเข้าทางานในอัตราส่วนลูกจ้าง
ทุก 100 คนต่อคนพิการ 1 คน หากสถานประกอบการใดไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทางานจะต้องส่งเงิน
เข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแทน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือให้คนพิการที่อยู่ในวัยแรงงานและมีศักยภาพ
ได้มีงานทา มีอาชีพที่มั่นคงและรายได้ที่แน่นอน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณ ภาพชีวิตให้ดีขึ้นสาหรับคนพิการ
ในจังหวัดสตูล ที่ขึ้นทะเบียนไว้ ณ สานั กงานพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล มีจานวน
ทั้งสิ้น 7,870 คน สัดส่วนเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน คิดเป็นร้อยละ 2.71 (ไตรมาสก่อน มีจานวนทั้งสิ้น 7,662 คน) เมื่อ
พิจารณาจานวนผู้พิการแยกตามอาเภอพบว่ามีผู้พิการในอาเภอเมืองสตูลมากที่สุด จานวน 2,788 คน รองลงมาคือ
อาเภอละงู จานวน 1,687 คน คิดเป็นร้อยละ 35.43 และ 21.44 ตามลาดับ สาหรับอาเภอมะนังมีผู้พิการ
น้อยที่สุด จานวน 485 คน หรือ ร้อยละ 6.16
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 การสาธารณสุข
(๑) ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข และหน่วยงานด้านสาธารณสุข
จังหวัดสตูล มีส ถานบริการสาธารณสุ ขภาครัฐ คือ โรงพยาบาลทั่ วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล และศูน ย์ สุ ข ภาพชุมชน จังหวัดสตูล ไม่ มีโรงพยาบาลเอกชน มีแต่ ส ถานบริการที่
ให้บริการในคลินิกเวชกรรม ทันตกรรม และร้านขายยา
ตาราง แสดงข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และหน่วยงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดสตูล
สถานบริการสาธารณสุข
๑. โรงพยาบาลทั่วไป (๑๘๖ เตียง)
- โรงพยาบาลสตูล
๒. โรงพยาบาลชุมชน (๖๐ เตียง)
- โรงพยาบาลละงู
๓. โรงพยาบาลชุมชน (๓๐ เตียง)
- โรงพยาบาลควนโดน
- โรงพยาบาลควนกาหลง
- โรงพยาบาลท่าแพ
- โรงพยาบาลทุ่งหว้า
- โรงพยาบาลมะนัง
๔. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
๕. ศูนย์สุขภาพชุมชน

หน่วยงานด้านสาธารณสุข
๑ แห่ง ๑. หน่วยควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๗
๑ แห่ง
๕ แห่ง

๕๕ แห่ง
๔ แห่ง
ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

(๒) ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข/จานวนเตียงต่อจานวนประชากร
จังหวัดสตูล มีจานวนสถานบริการสาธารณสุขที่มีความครอบคลุมของจานวนเตียงต่อจานวนประชากร ดังนี้
ตาราง แสดงจานวนสถานบริการสาธารณสุขและอัตราส่วนเตียงต่อประชากร
สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาลสตูล
โรงพยาบาลละงู
โรงพยาบาลควนโดน
โรงพยาบาลควนกาหลง
โรงพยาบาลท่าแพ
โรงพยาบาลทุ่งหว้า
โรงพยาบาลมะนัง

จานวนประชากร
๑๑๔๑๖๘
๗1980
๒๖352
๓๔805
๒9201
๒4057
๑8094

จานวนเตียง
๑๘๖
๖๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐

อัตราส่วนเตียง : ประชากร
๑ : ๖13
๑ : 1199
๑ : ๘78
๑ : ๑,160
๑ : 973
๑ : 801
๑ : 603
ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
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(๓) ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนในช่วงปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐
จังหวัดสตูล มีข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนในช่วงปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ดังนี้
ตาราง แสดงข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘
สถิติชีพ/สถานะสุขภาพ
อัตราเกิด : ๑๐๐๐ ประชากร
อัตราตาย : ๑๐๐๐ ประชากร
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ %
อัตราส่วนมารดาตาย:เกิดมีชีพ ๑๐๐๐๐๐ คน
อัตราทารกตายปริกาเนิด: การเกิด ๑๐๐๐ คน

ทารกแรกเกิดมีน้าหนักต่ากว่า ๒,๕๐๐ กรัม
ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด
ภาวะโลหิตจางในหญิงมีครรภ์

เป้าหมาย
แผนฯ๑๑
๑.2
ไม่เกิน ๑๕
ไม่เกิน ๙
ไม่เกินร้อยละ ๗
ไม่เกินร้อยละ ๒๕
ไม่เกินร้อยละ ๑๐

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
๑๖.18
๕.25
1.10
40.08
8.44
๗.๖๘
27.72
12.78

14.71 ๑๔.45 ๑3.04 ๑1.50
๕.23 ๕.31 ๕.21 4.85
0.95 ๐.91 ๐.78 ๐.67
21.87 0.00 48.43 81.83
5.91 8.59 5.12
7.45 8.35 7.92 6.72
26.40 25.99 24.33 35.61
13.90 13.13 14.29 14.65

ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ,ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

(๔) ข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จานวน ๑๐ อันดับแรก ปี ๒๕๕6-๒๕60
จังหวัดสตูล มีข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ในช่วงปี ๒๕๕6-๒๕60 ดังนี้
ตาราง แสดงโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับแรกของจังหวัดสตูล ปี ๒๕๕6-2560
โรค

๑. อุจจาระร่วง
๒. ปอดบวม
๓. ตาแดง
๔. ไข้เลือดออก
๕. มือ เท้า ปาก
๖. สุกใส
๗. ไข้หวัดใหญ่
๘. อาหารเป็นพิษ
๙. งูสวัด
๑๐.โรคติดต่อทาง
ระบบสืบพันธ์

ปี ๒๕56
ปี ๒๕๕7
ปี ๒๕๕8
ปี ๒๕59
ปี ๒๕60
จานวน อัตราป่วย : จานวน อัตราป่วย : จานวน อัตราป่วย : จานวน อัตราป่วย : จานวน อัตราป่วย :
แสน
แสน
แสนประชากร
แสน
แสนประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
๔,๕๗๗ ๑,๕๐๘.๔๑ ๕,๔๕๗ ๑,๗๗๔.๖๕ ๔,๙๘๐
๑,๖๑๙.๕๓ 5108 1630.82 3564 1137.87
๕๐๒
๑๖๕.๔๔ 1779
578.54
๖๔๓
๒๐๙.๑๑
๗55
๒41.05
873
278.72
๕๙๔
๑๙๕.๗๖
545
177.24
๖๑๔
๑๙๙.๖๘
483
154.21
452
144.31
๓๗๖
๑๒๓.๙๒
๑๘๑
๕๘.๘๖
๑๕๒
๔๙.๔๓
348
๑11.11
73
23.31
๑๘๔
๖๐.๖๔
๑๘๗
๖๐.๘๑
๒๙๕
๙๕.๙๔
273
๘7.16
252
80.46
๔๖๖
๑๕๓.๕๘
๕๑๗
๑๖๘.๑๓
๓๑๑
๑๐๑.๑๔
226
72.15
282
90.03
๖๙
๒๒.๗๔
๑๑๖
๓๗.๗๒
๖๘
๒๒.๑๑
๑๓5
43.10
135
43.10
๙๘
๓๒.๓๐
๑๑๐
๓๕.๗๗
๘๗
๒๘.๒๙
๗๖
๒๔.๒๖
65
20.75
๕๐
๑๖.๔๘
๗๔
๒๔.๐๗
๗๖
๒๔.๗๒
๗1
๒๒.67
66
21.07
๓๖
๑๑.๘๖
๔๘
๑๕.๕๑
๔๔
๑๔.๓๑
๔๔
๑๔.๐๕
55
17.56

ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
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(๕) ข้อมูลสาเหตุการตาย ๑๐ อันดับแรก ปี ๒๕56-2560
จังหวัดสตูล มีข้อมูลสาเหตุการตาย ในช่วงปี ๒๕๕6-๒๕60 ดังนี้
ตาราง แสดงสาเหตุการตาย ๑๐ อันดับแรกของจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2556-2560
โรค

๑. มะเร็ง (รวมทุกชนิด)
๒. หลอดเลือดสมอง
โรค

๓. หัวใจขาดเลือด
๔. ปอดอักเสบ
๕. อุบัติเหตุจากการขนส่ง
๖. ไตวาย
๗. เบาหวาน
๘. ความดันโลหิตสูง
๙. ติดเชื้อในกระแสเลือด
๑๐. โรคเรื้อรังของระบบทางเดิน
หายใจส่วนล่าง

ปี ๒๕๕6
ปี ๒๕๕7
ปี ๒๕๕8
ปี ๒๕๕9
ปี ๒๕60
จานวน อัตราตาย : จานวน อัตราตาย : จานวน อัตราตาย : จานวน อัตราตาย : จานวน อัตราตาย :
แสน
แสน
แสน
แสน
แสน
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
๑๑๑ ๓๖.๐๐ ๑๓๒
๔๒.๔๓ ๑๔๗
๔๖.๘๑ ๑๖๗ ๕๒.๗๕ 156 48.96
61 19.78 36
24.43 101
32.16 91 28.74 111 34.83
ปี ๒๕๕6
ปี ๒๕57
ปี ๒๕๕8
ปี ๒๕๕9
ปี ๒๕60
จานวน อัตราตาย : จานวน อัตราตาย : จานวน อัตราตาย : จานวน อัตราตาย : จานวน อัตราตาย :
แสน
แสน
แสน
แสน
แสน
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
๙๗ ๓๑.๔๖ ๑๐๐
๓๒.๑๕ ๑๐๑
๓๒.๑๖ ๘๑ ๒๕.๕๘ 84 26.36
40 12.97 51
16.40 76
24.20 106 33.48 69 21.65
๘๑ ๒๖.๒๗ ๕๙
๑๘.๙๗ ๕๔
๑๗.๑๙ ๖๒ ๑๙.๕๘ 66 20.71
๓๓ ๑๐.๗๐ ๔๖
๑๔.๗๙ ๓๑
๙.๘๗ ๔๖ ๑๔.๕๓ 64 20.08
13
4.22 24
7.71 38
12.10 37 12.32 60 18.83
25
8.04 25
8.04 29
9.23 26 8.21 56 17.57
76 24.65 52
16.72 67
21.33 56 17.69 50 15.69
๑๖
๕.๑๙ ๓๓
๑๐.๖๑ ๓๗
๑๑.๗๘ ๔๓ ๑๓.๕๘ 35 10.98
ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

(๖) ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข ในช่วงปี ๒๕๕6-๒๕60
จังหวัดสตูล มีข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข ในช่วงปี ๒๕๕6-๒๕60 ดังนี้
ตาราง แสดงจานวนอาสาสมัครสาธารณสุขของจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. ๒๕๕6-๒๕60
ปี พ.ศ.
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
2560

จานวนอาสาสมัคร
สาธารณสุข (คน)
๕,๑๐๓
๕,๑๒๔
๕,๑๒๔
๕,๐๑๒
5084

จานวนหลังคาเรือน
๙๒,๘๒๘
๙๕,๔๖๗
๙๗,๗๓๘
๙๙,๓๙๕
100936

อัตราส่วน อสม. :
จานวนหลังคาเรือน
๑ : ๑๘
๑ : ๑๘
๑ : ๑๙
๑ : ๑๙
๑ : ๑๙
ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
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 การศึกษา
จังหวัดสตูล มีหน่วยงานทางการศึกษาหลายแห่ง และมีรูปแบบการจัดการศึกษาหลายระดับ ตั้งแต่ระดับ
ก่ อนประถม ประถมศึ กษา มั ธยมศึ กษาตอนต้ น มั ธยมศึ กษาตอนปลาย ทั้ งสายสามั ญ และสายอาชี พ และ
ระดับอุดมศึกษา โดยมีสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับอุดมศึกษา ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาวิทยาเขตสตูล
วิทยาลัยเทคนิคสตูล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล วิทยาลัยการอาชีพละงู วิทยาลัยชุมชนสตูล
(๑) ข้อมูลสถานภาพการศึกษาของรัฐในระบบ/นอกระบบ
ตาราง แสดงข้อมูลสถานภาพสถานศึกษาของรัฐในระบบ/นอกระบบ
สังกัด
สพป.สตูล
สพม.16 (สตูล)
การศึกษาพิเศษ
สช.สตูล
กศน.สตูล
อาชีวศึกษา
อปท.
ปริยัติธรรม
ตชด.
สกอ.
การศึกษาโดย
ครอบครัว
รวม

เมืองสตูล

ควนกาหลง

ควนโดน

ละงู

ทุ่งหว้า

ท่าแพ

มะนัง

รวม

38
3
2
85
2
1
26
1

20
1

12
1

44
2

17
2

18
2

10
1

28
1
1
22

32
1
1
13

65
1
1
28

25
1

29
1

5
1

11

12

10

159
12
2
269
8
4
122
1
2
2
1

56

62

27

2
1
1

1

160

75

60

142

582

ที่มา : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2561

(2) ข้อมูลจานวนนักเรียนในสถานศึกษา
ตาราง แสดงข้อมูลจานวนนักเรียน/นักศึกษา
ที่

หน่วยงาน

1
2
3
4
5
6
7

สพป.สตูล
สพม.16(สตูล)
การศึกษาพิเศษ
สช.สตูล
อาชีวศึกษา
วิทยาลัยชุมชน
อปท.

เด็กเล็ก/
อนุบาล
6,200
4,๔65
-

ประถม

ม.ต้น

19,197
291
8,958
1,908

786
8 ปริยัติธรรม
9 ตชด.436

68

-

ม.ปลาย/
ปวส./
ป. พิเศษ
รวม
จานวน
ปวช.
อนุปริญญา ตรี
ทั้งสิ้น ห้องเรียน
2,518
27,915 1,569
5,713
4,073
9,786
302
448
170
218
1,127
51
4,178
2,720
20,321
793
1,956
860
2,350
142
822
822
31
3,124
111
430
28
28
3
207
16

139
รวมทั้งสิ้น

8,677
10,941

30,894

12,982

1,476

2,925
64,970

ที่มา : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
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(3) ข้อมูลสภาพการศึกษาเอกชนในระบบ/นอกระบบ
การดาเนินงานของโรงเรียนเอกชน ประกอบด้วยโรงเรียนเอกชนใน ระบบทั้งประเภทสอน
สามัญและสอนศาสนาควบคู่สามัญ และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ได้แก่ โรงเรียนนอกระบบ (สอนขับรถยนต์,
เสริมสวย เป็นต้น) รวมถึงสถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด สานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดสตูล มีโรงเรียนเอกชนในระบบ จานวน 42 โรงเรียน โรงเรียนเอกชนนอกระบบ จานวน 226
แห่ง (โรงเรียนนอกระบบ จานวน 12 แห่ง สถาบันศึกษาปอเนาะ จานวน 6 แห่ง ศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจามัสยิด (ตาดีกา) จานวน 208 ศูนย์ มีนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบ จานวน 20,319 คน โรงเรีน
เอกชนนอกระบบ จานวน 18,098 คน มีครูโรงเรียนเอกชนในระบบ จานวน 1,501 คน โรงเรียนเอกชน
นอกระบบ จานวน 1,223 คน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560)
ตาราง แสดงข้อมูลสถานภาพการศึกษาเอกชนในระบบ / นอกระบบ
อาเภอ

โรงเรียนเอกชนในระบบ
สามัญ
ศาสนา
ควบคู่สามัญ

สถาน ครู นักเรียน สถาน ครู นักเรียน
ศึกษา
ศึกษา
เมืองสตูล
8 495 6,897 7 151 1,613
ควนโดน
5 225 2,930
ควนกาหลง 4
95 1,176 2 149 2,129
ทุ่งหว้า
5
77
957
1
12 118
ละงู
5 185 3,002
ท่าแพ
2
42
692
1
19 223
มะนัง
2
51
582
รวม
26 945 13,306 16 556 7,013

โรงเรียนเอกชนนอกระบบ
โรงเรียน
ศูนย์การศึกษาอิสลาม
สถาบันศึกษา
นอกระบบ
ประจามัสยิด (ตาดีกา)
ปอเนาะ
(ประเภทอาชีพ)
สถาน ครู นักเรียน สถาน ครู นักเรียน สถาน ครู นักเรียน
ศึกษา
ศึกษา
ศึกษา
7 32 556 62 342 5,500
1 5 23
24 140 2,286 2 8 128
1 2 23
20 106 1,523 1 6 87
18
88
987
1 3 10
3 17 88
55 300 3,968 1 3 110
25 146 2,374 1 7 120
3
18
315
12 56 690 208 1,140 16,953 6 27 455

ที่มา : สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2561

ปัญหาด้านการศึกษา
พระราชบั ญ ญั ติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่ ม เติม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทด้านการศึกษากาหนดว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกัน
ในการรับ การศึกษาขั้น พื้น ฐานไม่น้ อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดได้อย่างทั่ว ถึง และมีคุณ ภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล และสถานศึกษาในสังกัด จึงได้ดาเนินงานตามแนวทางดังกล่าว
พอสรุปปัญหาได้ดังนี้
ด้านปริมาณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีสถานศึกษาในสังกัด จานวน ๑๕๙
แห่ง ในรอบ ๖ ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐) มีจานวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่องตามลาดับ
ดังนี้
ปีการศึกษา
จ้านวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง
ร้อยละที่ลดลง
๒๕๕๕
๒๙,๒๐๒
๒๕๕๖
๒๘,๕๓๙
๒.๒๗
๒๕๕๗
๒๘,๓๒๗
๐.๗๔
๒๕๕๘
๒๘,๒๒๗
๐.๓๕
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ปีการศึกษา
๒๕๕๙
๒๕๖๐

จ้านวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง
๒๗,๙๙๖
๒๗,๙๑๕

ร้อยละที่ลดลง
๐.๘๒
๐.๒๙

ที่มา : สพป. สตูล , ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2561

ด้ า นคุ ณ ภาพ ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ ชาติ (O-NET) ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕9
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สรุปได้ดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ใน ๕ กลุ่ม
สาระวิชา สาระวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาษาไทย โดยมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ๕๐.๖๖ รองลงมาคือ
สังคมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๖.๒๙ และสาระวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าสุดคือ ภาษาอังกฤษ มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ ๒๙.๘๖ มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของทุกวิชา ๔๑.๑๗ เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนรวมเฉลี่ยร้อย
ละของทุกวิชากับปีการศึกษา ๒๕๕๘ พบว่า ลดลงร้อยละ ๑.๔๖
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ใน ๕ กลุ่ม
สาระวิชา สาระวิชาที่มี คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ สังคมศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ๔๓.๓๒ รองลงมาคือ
ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๑.๐๕ และสาระวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าสุดคือ คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ ๒๓.๒๐ มีคะแนน มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของทุกวิชา ๓๓.๑๘ เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนรวมเฉลี่ย
ร้อยละของทุกวิชากับปีการศึกษา ๒๕๕๘ พบว่า ลดลงร้อยละ ๐.๔๒
ที่มา : สพป. สตูล , ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2561

 ความมั่นคง
(๑) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล
1. สถานการณ์ทั่วไป
1.1 สภาพภูมิศาสตร์และพื้นที่ผลิตยาเสพติด
สภาพทางภู มิ ศ าสตร์ เนื่ อ งจากเป็ น จังหวัด ชายแดนฝั่ งอัน ดามั น มี อ าณาเขตติด ต่ อ กั บ ประเทศ
มาเลเซีย มีลาคลองน้อยใหญ่ไหลออกสู่ทะเลในหลายพื้นที่ เช่น อาเภอเมืองสตูล อาเภอละงู อาเภอทุ่งหว้า
และอาเภอท่าแพ ทาให้มีเส้นทางที่เอื้ออานวยต่อการลาเลียงยาเสพติดผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง
และประเทศที่สาม
พื้นที่ผลิตยาเสพติด ไม่ปรากฏข่าวสารที่บ่งชี้ว่าจังหวัดสตูลเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดชนิดอื่นใด ยกเว้น
ป่าพืชกระท่อมที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ปรากฏว่ามี
การลักลอบนาออกนอกพื้นที่
การนาเข้ายาเสพติด จากข้อมูลการจับกุมและข้อมูลการข่าว พบว่า ยังคงมีการนาเข้ายาเสพติดอย่าง
ต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่เป็นพืชกระท่อม ซึ่งรูปแบบการนาเข้ายังคงเป็นรูปแบบการนาเข้ามาพร้อมตัวบุคคล และ
การซุกซ่อนในยานพาหนะ ทั้งรถยนต์ เรือประมง เพื่อนามาแบ่งจาหน่ายให้ กับลูก ค้าในพื้นที่และส่ งไปยัง
จังหวัดใกล้เคียง อาทิ จ.ตรัง จ.พัทลุง โดยพื้นที่ที่มีการลักลอบนาเข้ายาเสพติดและสามารถจับกุมผู้กระทา
ความผิดได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จะใช้ทางช่องทางด่านศุลกากร และตามช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ชายแดน
ที่มีอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซีย ได้แ ก่ จุดตรวจพิสุทธิ์ศักดิ์ อ.ควนโดน จ.สตูล ด่านศุลกากรวังประจัน
อ.ควนโดน จ.สตูล และช่องทางธรรมชาติทั้ งทางบกและทางน้า ตามแนวชายแดนต่าง ๆ ได้แก่ บริเวณพื้น ที่
ชายแดน อ.เมือง อ.ควนโดน และ อ.ท่าแพ
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การส่งออก จากข้อมูลการจับกุมในพื้นที่ตอนในและข้อมูลการข่าว พบว่ายาเสพติดที่เตรียมลักลอบ
ส่งออกผ่านทางจังหวัดสตูล ได้แก่ กัญชา โดยมีการส่งออกทางพื้นที่แดนชายแดน และพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลที่
มีอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซีย ได้แก่ อ.เมือง อ.ท่าแพ และ อ.ควนโดน โดยกลุ่มนักค้าชาวไทยและนักค้า
ชาวมาเลเซีย ซึ่งรูปแบบการส่งออกยังคงเป็นรูปแบบการซุกซ่อนในยานพาหนะ ทั้งรถยนต์ เรือประมงขนาด
เล็ก เรือพรีส สาหรับจังหวัดสตูลมีเส้นทางลาเลียงยาเสพติดทางบก 2 เส้นทาง คือ
เส้นทางที่ 1 คือเส้นทางสายอาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นาเข้าทางอาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
เส้ นทางที่ 2 คือ เส้น ทางสายอาเภอปะเหลี ยน จังหวัดตรัง นาเข้าทางอาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
จากนั้นนามาเก็บพักไว้ ณ สถานที่เอื้อต่อการหลบเลี่ยงตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ตามลาคลองและเกาะแก่งต่าง ๆ
ก่อนส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย หรือประเทศที่สาม ด้วยพาหนะหรือเรือยนต์ที่มีความเร็วสูง หรือเรือประมง
ที่ดัดแปลงเพื่อซุกซ่อนยาเสพติด ผ่านช่องทางธรรมชาติที่เป็นลาคลองใหญ่น้อยและเกาะแก่ง
จากข้อมูลการจับกุมและข้อมูลการข่าวในห้วงตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 พบว่า จังหวัดสตูล
ยังคงมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้น ที่ ได้แก่ ยาบ้า พืชกระท่อม และกัญชา โดยมีพื้นที่ค้าและแพร่
ระบาดยาเสพติดหลัก 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 อ.เมืองสตูล 30.44% อันดับที่ 2 อ.ละงู 22.88%
และอันดับที่ 3 อ.ท่าแพ 10.99% พื้นที่อาเภอที่มีสัดส่วนการค้าและแพร่ระบาดสูงขั้นและต้องเฝ้าระวัง ได้แก่
อันดับที่ 1 พืชกระท่อม อับดับที่ 2 ยาบ้า และอันดับที่ 3 กัญชาแห้ง ซึ่งยาบ้ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงไตร
มาสแรกถึง 32.84 ชนิดยาเสพติดที่แพร่ระบาดสูงในแต่ละพื้นที่ยังคงเป็นพืชกระท่อม
ราคายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสตูล
ยาบ้า ราคาเม็ดละ 80 – 180 บาท
พืชกระท่อม กิโลกรัมละ 500 – 800 บาท
กัญชา กิโลกรัมละ 6,000 – 8,000 บาท
ไอซ์ กิโลกรัมละ 300,000 – 400,000 บาท, G ละ 1,000 – 1,500 บาท
ยาแก้ไอ ขวดละ 100 – 150 บาท
ประเภทสารเสพติดที่มีผู้เข้าบาบัดในจังหวัดสตูล
1. ยาบ้า ร้อยละ 53.77
2. พืชกระท่อม ร้อยละ 29.56
3. กัญชา ร้อยละ 7.55
โดยพบว่า ยาบ้ามีผู้เข้าบาบัดเป็นอันดับ 1 มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับตัวยาชนิดอื่น ๆ
แต่จานวนผู้เข้าสู่ระบบบาบัดลดลงประมาณ 36% ส่วนพืชกระท่อม ที่มีสัดส่วนลดลงและจานวนผู้เข้าสู่ระบบ
บาบัดลดลงถึง 2 ใน 3
กลุ่มอายุผู้เสพในจังหวัดสตูล
1. กลุ่มอายุ 18 – 24 ปี ร้อยละ 40.94
2. กลุ่มอายุ 25 – 29 ปี ร้อยละ 20.30
3. กลุ่มอายุ 12 – 17 ปี ร้อยละ 15.94
พบว่ากลุ่มผู้มีอายุระหว่าง 18 – 24 ปี ยังคงเป็นกลุ่มที่เข้าสู่ระบบบาบัดรักษา และเป็นกลุ่ม
ที่มีความเสี่ยงในการใช้สารเสพติดมากที่สุด
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กลุ่มอาชีพที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ผู้เสพ)
1. กลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 40.59
2. กลุ่มรับจ้าง ร้อยละ 39.11
3. กลุ่มว่างงาน ร้อยละ 6.34
ซึ่งในกลุ่มอาชีพรับจ้าง และกลุ่มว่างงานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
แนวทางการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดสตูลจะดาเนินการภายใต้ 8 ยุทธศาสตร์หลัก ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจาปี 2558 – 2562 ที่ผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ส. เมื่อวันที่ 6
พฤศจิกายน 2558 เพื่อใช้ขับ เคลื่อนภารกิจในพื้นที่ให้ ประสบผลส าเร็จ และแผนประชารัฐร่วมใจสร้ าง
หมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559 – 2560 ดังนี้
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด จานวน 3 รุ่น ๆ ละ 110 คน รวม 330 คน
มีผู้เข้าค่ายทั้งสิ้น 330 คน
ที่มา : การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2561

(2) ข้อมูลอาชญากรรม
สถิติคดีอาญา4 กลุ่ม ของ ตารวจภูธรจังหวัดสตูล
ระหว่างเดือน ม.ค. 2559 - ธ.ค.2559 กับ ม.ค. 2560 - ธ.ค.2560
ม.ค.- ธ.ค.59
ประเภทความผิด
1. คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ (รวม)
1.1 ฆ่าผู้อื่น (คดีอุกฉกรรจ์)
1.2 ทาร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย
1.3 พยายามฆ่า
1.4 ทาร้ายร่างกาย
1.5 ข่มขืนกระทาชาเรา
2. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (รวม)
2.1 ปล้นทรัพย์
2.2 ชิงทรัพย์
2.3 วิ่งราวทรัพย์
2.4 ลักทรัพย์
2.5 กรรโชกทรัพย์
2.6 ฉ้อโกง
2.7 รับของโจร
2.8 ลักพาเรียกค่าไถ่
2.9 วางเพลิง
3.ฐานความผิดพิเศษ

ม.ค. - ธ.ค.60

แจ้ง

จับ

แจ้ง

จับ

55
14
1
27
6
8
8
0

37
14
1
13
5
4
1
0

40
9
0
11
6
15
18
0

32
8
0
9
5
10
7
0

0
3
5
0
0
0
0
0
9

0
0
1
0
0
0
0
0
8

1
1
16
0
0
0
0
0
23

1
0
6
0
0
0
0
0
18

ผลการปฏิบัติ
เพิ่ม/
ลด

ร้อยละ

เป้าหมาย

หมาย
เหตุ

-15

80%

58.91%

บรรลุ

+10

38.89

50.18%

ไม่บรรลุ

+14
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ม.ค. - ธ.ค.60

แจ้ง

จับ

แจ้ง

จับ

0

0

0

0

0
0
0
2

0
0
0
2

0
0
0
2

0
0
0
2

1

1

0

0

0

0

0

0

1
0
0

0
0
0

4
1
0

1
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.13 พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์

0

0

1

0

3.14 พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน

0

0

0

0

3

3

8

8

0

0

0

0

2

2

7

7

322
288
33

365
306
40

347
339
23

398
347
23

47

49

46

46

116
92
17
0
17
0
0
15
3

121
95
18
0
18
0
0
39
3

131
145
19
0
19
0
0
13
5

136
145
19
0
19
0
0
27
5

3.1 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์
3.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
3.3 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์
3.4 พ.ร.บ.สิทธิบัตร
3.5 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า
3.6 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทา
ความผิดทางคอมพิวเตอร์
3.7 ความผิดเกี่ยวกับบัตร
อิเล็กทรอนิกส์
3.8 พ.ร.บ.ป่าไม้
3.9 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ
3.10 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ
3.11 พ.ร.บ.สงวนและคุม้ ครอง
สัตว์ป่า
3.12 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535

3.15 พ.ร.บ.ศุลกากร
3.16 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
3.17 พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกิน
อัตรา
4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
4.1 ยาเสพติด
4.1.1 ผลิตนาเข้าส่งออก
4.1.2 จาหน่ายครอบครองเพื่อ
จาหน่าย
4.1.3 ครอบครอง
4.1.4 เสพยาเสพติด
4.2 อาวุธปืนและวัตถุระเบิด
4.2.1 อาวุธปืนสงคราม
4.2.2 อาวุธปืนธรรมดา
4.2.3 วัตถุสงคราม
4.2.4 ดอกไม้เพลิง
4.3 การพนัน
4.3.1 สลากกินรวบ

ผลการปฏิบัติ
เพิ่ม/
ลด

ร้อยละ

เป้าหมาย

+52
+51
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4.3.2 ทายผลฟุตบอล
ต่างประเทศ
4.3.2 การพนันอื่นๆ
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การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อมูล จปฐ./ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2559
ผลการจัดเก็บ ข้อมูลความจาเป็ น พื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕60 การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) ของจังหวัดสตูลจากทุกครัวเรือนในเขตชนบท จานวน 71,138 ครัวเรือน ๒๗๐ หมู่บ้าน 56 ชุมชน
๓๕ ตาบล ๗ อาเภอ มีจานวนประชากรทั้งหมด 223,981 คน โดยแยกเป็นเพศชาย 112,073 คน
เพศหญิง 111,908 คน จัดเก็บระหว่างเดือนธันวาคม 2559 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕60 พบว่าคุณภาพ
ชีวิตของคนไทยในชุมชนจังหวัดสตูล ตามเครื่องชี้วัด จปฐ. จานวน 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด สรุปได้ดังนี้
หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ ๑ เด็กแรกเกิดมีน้าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป ในรอบปีที่ผ่านมาสารวจทั้งหมด 2,199 คน
ผ่านเกณฑ์ จานวน 2,191 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 8 คน อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 4 คน ทุ่งหว้า 3
คน และ ละงู 1 คน
ตัวชี้วัดที่ ๒ เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน ในรอบปีที่ผ่านมาสารวจ
ทั้งหมด 1,520 คน ผ่านเกณฑ์ จานวน 1,432 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 88 คน อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมือง
สตูล 51 คน ละงู 24 คน ทุ่งหว้า 10 คน และควนโดน 3 คน
ตัวชี้วัดที่ ๓ เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในรอบ
ปีที่ผ่านมาสารวจทั้งหมด 39,971 คน ผ่านเกณฑ์ จานวน 39,970 คน
ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 คน อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 1 คน
ตัวชี้วัดที่ ๔ ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ในรอบปีที่ผ่านมาสารวจ
ทั้งหมด 71,138 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จานวน 68,235 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 2,903 ครัวเรือน อาเภอที่
ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 1,454 ครัวเรือน ละงู 937 ครัวเรือน ควนโดน 349 ครัวเรือน ทุ่งหว้า 115
ครัวเรือน ควนกาหลง 23 ครัวเรือน มะนัง 23 ครัวเรือน และท่าแพ 2 ครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่ ๕ ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบาบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม ในรอบ
ปี ที่ ผ่ าน ม าส ารว จ ทั้ งห ม ด 7 1 ,1 3 8 ค รั ว เรื อ น ผ่ าน เก ณ ฑ์ จ าน ว น 7 0 ,2 0 4 ค รั ว เรื อ น
ไม่ผ่านเกณฑ์ 934 ครัวเรือน อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 437 ครัวเรือน ทุ่งหว้า 135 ครัวเรือน
ละงู 118 ครัวเรือน มะนัง 96 ครัวเรือน ควนกาหลง 81 ครัวเรือน ควนโดน 58 ครัวเรือน และท่าแพ 9
ครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่ ๖ คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี ในรอบปีที่ผ่านมา สารวจทั้งหมด
111,866 คน ผ่านเกณฑ์จานวน 87,828 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 24,038 คน อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่
เมืองสตูล 14,489 คน ละงู 4,531 คน ควนโดน 1,750 คน ควนกาหลง 1,075 คน มะนัง 1,061 คน
ทุ่งหว้า 928 คน และท่าแพ 204 คน
ตัวชี้วัดที่ ๗ คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที ในรอบปี
ที่ผ่านมา สารวจทั้งหมด 208,221 คน ผ่านเกณฑ์ จานวน 206,886 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 1,335 คน
อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 452 คน ควนกาหลง 301 คน ควนโดน 238 คน ละงู 139 คน ท่า
แพ 75 คน ทุ่งหว้า 73 คน และมะนัง 57 คน
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หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชี้วัด
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๘ ค รั ว เรื อ น มี ค ว าม มั่ น ค งใน ที่ อ ยู่ อ าศั ย แ ล ะบ้ าน มี ส ภ าพ ค งท น ถ าว ร
ในรอบปีที่ผ่านมาสารวจทั้งหมด 71,138 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จานวน 68,982 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์
2,156 ครัวเรือน อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ ทุ่งหว้า 871 ครัวเรือน เมืองสตูล 554 ครัวเรือน ควนโดน
8 ครัวเรือน ละงู 6 ครัวเรือน มะนัง 715 ครัวเรือน และควนกาหลง 2 ครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่ ๙ ครัวเรือนมีน้าสะอาดสาหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อย คนละ 5 ลิตร
ต่อวัน ในรอบปีที่ผ่านมาสารวจทั้งหมด 71,138 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จานวน 70,661 ครัวเรือน ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 477 ครัวเรือน อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 301 ครัวเรือน ละงู 114 ครัวเรือน ทุ่งหว้า
22 ครัวเรือน ควนโดน 20 ครัวเรือน มะนัง 14 ครัวเรือน และควนกาหลง 6 ครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ครัวเรือนมีน้าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน
ในรอบปีที่
ผ่านมาสารวจทั้งหมด 71,138 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จานวน 70,629 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 509
ครัวเรือน อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 291 ครัวเรือน ละงู 146 ครัวเรือน ทุ่งหว้า 21 ครัวเรือน
ควนกาหลง 19 ครัวเรือน ควนโดน 18 ครัวเรือน และมะนัง 14 ครัวเรือน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๑ ๑ ค รั ว เรื อ น มี ก ารจั ด บ้ าน เรื อ น เป็ น ระเบี ย บ เรี ย บ ร้ อ ย ส ะอ า ด แ ล ะ
ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ ในรอบปี ที่ ผ่ านมาส ารวจทั้ งหมด 71,138 ครั ว เรื อ น ผ่ านเกณฑ์ จ านวน 66,014
ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 5,124 ครัวเรือน อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 2,665 ครัวเรือน ละงู
1,319 ครัวเรือน ควนโดน 473 ครัวเรือน ทุ่งหว้า 318 ครัวเรือน ควนกาหลง 222 ครัวเรือน มะนัง 123
ครัวเรือน และท่าแพ 4 ครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ในรอบปีที่ผ่านมาสารวจทั้งหมด 71,138 ครัวเรือน
ผ่านเกณฑ์จานวน 70,956 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 182 ครัวเรือน อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล
71 ครัวเรือน ทุ่งหว้า 32 ครัวเรือน ควนกาหลง 29 ครัวเรือน มะนัง 22 ครัวเรือน ควนโดน 16 ครัวเรือน ละ
งู 8 ครัวเรือน และท่าแพ 4 ครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัย และภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี ในรอบปีที่ผ่านมาสารวจ
ทั้งหมด 71,138 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จานวน 69,640 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 1,498 ครัวเรือน อาเภอที่
ไม่ผ่ านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 1,028 ครัวเรือน ละงู 123 ครัวเรือน ควนกาหลง 110 ครัวเรือน ทุ่งหว้า
106 ครัวเรือน มะนัง 80 ครัวเรือน ควนโดน 42 ครัวเรือน และท่าแพ 9 ครัวเรือน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๑ ๔ ค รั ว เรื อ น มี ค วาม ป ล อดภั ยใน ชี วิ ต แล ะท รั พ ย์ สิ น ใน รอบ ปี ที่ ผ่ า น ม า
สารวจทั้งหมด 71,138 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จานวน 71,087 ครัวเรือน ไม่ผ่ านเกณฑ์ 51 ครัวเรือน
อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 19 ครัวเรือน ควนกาหลง 8 ครัวเรือน มะนัง 6 ครัวเรือน ท่าแพ 5
ครัวเรือน ควนโดน 5 ครัวเรือน ละงู 4 ครัวเรือน และทุ่งหว้า 4 ครัวเรือน
หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๑๕ เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ในรอบปีที่
ผ่านมาสารวจทั้งหมด 9,756 คน ผ่านเกณฑ์จานวน 9,660 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 96 คน อาเภอที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 83 คน ละงู 10 คน และควนโดน 3 คน
ตัวชี้วัดที่ ๑๖ เด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ในรอบปีที่ผ่านมา ที่สารวจ
ทั้งหมด 31,019 คน ผ่านเกณฑ์จานวน 28,247 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 2,772 คน อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์
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ได้แก่ เมืองสตูล 864 คน ละงู 682 คน ควนกาหลง 369 คน ท่าแพ 339 คน ทุ่งหว้า 219 คน มะนัง
192 คน และควนโดน 107 คน
ตัวชี้วัดที่ ๑๗ เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า ในรอบปีที่ผ่านมา สารวจทั้งหมด
1,091 คน ผ่านเกณฑ์จานวน 1,048 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 43 คน อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้แก่ เมืองสตู ล
27 คน ละงู 9 คน ควนกาหลง 6 คน และควนโดน 1 คน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๑ ๘ ค น ใน ค รั ว เรื อ น ที่ จบ การศึ ก ษ าภ าค บั งคั บ 9 ปี ที่ ไม่ ไ ด้ เ รี ย น ต่ อ และ
ยังไม่มีงานทา ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ ในรอบปีที่ผ่านมาสารวจทั้งหมด 542 คน ผ่านเกณฑ์จานวน
430 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 112 คน อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ ละงู 66 คน เมืองสตูล 42 คน ควนโดน 2
คน และควนกาหลง 2 คน
ตัวชี้วัด ที่ ๑๙ คนอายุ 15 -59 ปี เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ ในรอบปีที่ผ่านมา
ส ารวจทั้ ง หมด 146,918 คน ผ่ า นเกณฑ์ จ านวน 146,386 คน ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ 532 คน อ าเภอ
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 255 คน, ท่าแพ 76 คน, ละงู 80 คน, ควนโดน 54 คน, และควนกาหลง
67 คน
หมวดที่ 4 การมีงานทาและรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๒๐ คนอายุ 15–59 ปี มีอาชีพและรายได้ ในรอบปีที่ผ่านมาสารวจทั้งหมด 128,828
คน ผ่ านเกณฑ์จานวน 126,477 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 2,351 คน อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้แก่ เมืองสตูล
1,292 คน ละงู 380 คน ควนกาหลง 245 คน ควนโดน 153 คน มะนัง 150 คน และท่าแพ 131 คน
ตัวชี้วัดที่ ๒๑ คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ ในรอบปีที่ผ่านมาสารวจทั้งหมด 30,595
คน ผ่ านเกณฑ์ จ านวน 26,447 คน ไม่ผ่ านเกณฑ์ 4,148 คน อาเภอที่ ไม่ผ่ านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล
2,530 คน ละงู 785 คน ควนโดน 228 คน ควนกาหลง 217 คน มะนัง 209 คน ท่าแพ 106 คน และ
ทุ่งหว้า 73 คน
ตัวชี้วัดที่ ๒๒ รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี ในรอบปีที่ผ่านมาสารวจทั้งหมด 71,138
ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จานวน 70,954 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 184 ครัวเรือน อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่
เมืองสตูล 107 ครัวเรือน ควนโดน 71 ครัวเรือน ควนกาหลง 3 ครัวเรือน และมะนัง
3 ครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ในรอบปีที่ผ่านมาสารวจทั้งหมด 71,138 ครัวเรือน ผ่าน
เกณฑ์จานวน 54,771 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 16,267 ครัวเรือน อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล
4,713 ครัวเรือน ละงู 3,618 ครัวเรือน ควนโดน 2,033 ครัวเรือน ควนกาหลง 1,935 ครัวเรือน มะนัง
1,881 ครัวเรือน ทุ่งหว้า 1,308 ครัวเรือน และท่าแพ 779 ครัวเรือน
หมวดที่ 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๒๔ คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา ในรอบปีที่ผ่านมาสารวจทั้งหมด 223,981 คน ผ่าน
เกณฑ์จานวน 219,357 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 4,624 คน อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ มะนัง 1,342 คน ควน
กาหลง 1,288 คน เมืองสตูล 896 คน ทุ่งหว้า 557 คน ละงู 288 คน ท่าแพ 166 คน และควนโดน 87
คน
ตัวชี้วัดที่ ๒๕ คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ ในรอบปีที่ผ่านมาสารวจทั้งหมด 223,981 คน ผ่าน
เกณฑ์จานวน 193,910 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 30,071 คน อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 9,208
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คน ละงู 8,343 คน ควนกาหลง 3,601 คน ท่าแพ 2,971 คน ทุ่งหว้า 2,095 คน มะนัง 2,020 คน ควน
โดน 1,833 คน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๒ ๖ ค น อ ายุ 6 ปี ขึ้ น ไป ป ฏิ บั ติ กิ จ ก รรม ท างศ าส น าอ ย่ างน้ อ ย สั ป ด าห์
ละ 1 ครั้ง ในรอบปีที่ผ่านมาสารวจทั้งหมด 208,221 คน ผ่านเกณฑ์จานวน 207,065 คน ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 1,156 คน อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ มะนัง 432 คน ละงู 291 คน ควนกาหลง 216 คน เมือง
สตูล 196 คน ควนโดน 15 คน และท่าแพ 6 คน
ตัวชี้วัดที่ 27 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ในรอบปีที่
ผ่านมาสารวจทั้งหมด 30,844 คน ผ่านเกณฑ์จานวน 30,832 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 12 คน อาเภอที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 9 คน ควนโดน 2 คน และละงู 1 คน
ตัวชี้วัดที่ ๒๘ ผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ในรอบปีที่
ผ่านมาสารวจทั้งหมด 1,954 คน ผ่านเกณฑ์จานวน 1,953 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 คน อาเภอที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 1 คน
ตัวชี้วัดที่ ๒๙ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ใน
รอบปีที่ผ่านมาสารวจทั้งหมด 2,668 คน ผ่านเกณฑ์จานวน 2,663 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 5 คน อาเภอที่ไม่
ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 2 คน ละงู 2 คน และควนโดน 1 คน
ตัวชี้วัดที่ ๓๐ ครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจ กรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น ใน
รอบปีที่ผ่านมาสารวจทั้งหมด 71,138 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จานวน 70,339 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์
799 ครั ว เรื อ น อ าเภอที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ได้ แ ก่ เมื อ งสตู ล 331 ครั ว เรื อ น มะนั ง 269 ครั ว เรื อ น
ควนกาหลง 98 ครัวเรือน ละงู 82 ครัวเรือน ทุ่งหว้า 11 ครัวเรือน ควนโดน 7 ครัวเรือน และท่าแพ 1
ครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่ ๓1 ครอบครัวมีความอบอุ่น ในรอบปีที่ผ่านมาสารวจทั้งหมด 71,138 ครัวเรือน ผ่าน
เกณฑ์จานวน 70,860 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 278 ครัวเรือน อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมื องสตูล
92 ครัวเรือน ทุ่งหว้า 69 ครัวเรือน มะนัง 63 ครัวเรือน ควนกาหลง 39 ครัวเรือน ควนโดน 12 ครัวเรือน
และละงู 3 ครัวเรือน
ตารางแสดงข้อมูลสรุปรายได้เฉลี่ยครัวเรือน จังหวัดสตูล
ล้าดับที่
อ้าเภอ
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี
1
ควนโดน
72,344.22
2
เมืองสตูล
57,299.83
3
มะนัง
63,433.80
4
ละงู
64,132.34
5
ทุ่งหว้า
57,583.77
6
ควนกาหลง
60,598.23
7
ท่าแพ
62,382.06
รายได้เฉลี่ย
61,411.01
ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561
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ตารางแสดงสรุปรายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน จังหวัดสตูล
ล้าดับที่
1
2
3
4
5
6
7
รายจ่ายเฉลี่ย

อ้าเภอ

รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี

ทุ่งหว้า
มะนัง
เมืองสตูล
ละงู
ควนโดน
ท่าแพ
ควนกาหลง

42,699.60
46,120.15
43,907.18
46,038.17
40,594.68
33,420.42
39,140.65
42,532.40
ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
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สรุประดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนของจังหวัดสตูล
ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนจังหวัดสตูล ปี 2560 8.16
ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนระดับอาเภอเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
1) อาเภอควนโดน
8.31
2) อาเภอควนกาหลง
8.24
3) อาเภอท่าแพ
8.24
4) อาเภอเมืองสตูล
8.16
5) อาเภอทุ่งหว้า
8.13
6) อาเภอละงู
8.10
7) อาเภอมะนัง
7.96
ตัวชี้วัดที่มีการผ่านเกณฑ์มากที่สุด 3 ลาดับแรก
1) ตัวชี้วัดที่ 3 เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ในรอบปีที่ผ่านมา สารวจทั้งหมด 39,971 คน ผ่านเกณฑ์จานวน 39,970 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.0025
2) ตัวชี้วัดที่ 27 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ในรอบปีที่ผ่าน
มา สารวจทั้งหมด 30,844 คน ผ่านเกณฑ์จานวน 30,832 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 12 คน คิดเป็นร้อยละ
0.04
3) ตัวชี้วัดที่ ๒๘ ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ในรอบปีที่
ผ่านมา สารวจทั้งหมด 1,954 คน ผ่านเกณฑ์จานวน 1,953 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.05
ตัวชี้วัดที่มีไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด 3 ลาดับแรก
1) ตัวชี้วัดที่ 2๓ ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ในรอบปีที่ผ่านมา สารวจทั้งหมด 71,138 ครัวเรือน
ผ่านเกณฑ์จานวน 54,771 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 16,367 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 23.01
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2) ตัวชี้วัดที่ ๖ คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี ในรอบปีที่ผ่านมา สารวจทั้งหมด
111,866 คน ผ่านเกณฑ์จานวน 87,828 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 24,038 คน คิดเป็นร้อยละ 21.49
3) ตัวชี้วัดที่ 18 คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่ อและยังไม่มีงานทา
ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ ในรอบปีที่ผ่านมา สารวจทั้งหมด 542 คน ผ่านเกณฑ์จานวน 430 คน
ไม่ผ่านเกณฑ์ 112 คน คิดเป็นร้อยละ 20.66
 สถานการณ์ด้านการพัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมของจังหวัด (สคจ.) ปี ๒๕๖๐
ตาราง แสดงสรุปสถานการณ์เชิงกลุ่มเป้าหมาย
สถานการณ์เชิงกลุ่มเป้าหมาย
ปี ๒๕๕๘
(คน)
๑.สถานการณ์เด็กและเยาวชน (อายุ๐-๒๕ปี) ๒,๖๘๕
๒.สถานการณ์ปัญหาครอบครัว
๘๘๖
๓.สถานการณ์ผู้สูงอายุ
๗๕๘
๔.สถานการณ์แรงงาน
๑๘๘

ปี ๒๕๕๙
(คน)
๓,๔๕๒
๗,๕๑๗
๒,๗๕๙
๑,๙๘๘

ปี ๒๕๖๐
(คน)
๓,๕๔๖
1,๔๗๙
๒,๕๓๑
๕๙๘

รวม
๙,๖๘๓
๙,๘๘๒
๖,๐๔๘
๒,๗๗๔

อันดับที่ ๒
อันดับที่ ๑
อันดับที่ ๓
อันดับที่ ๔

ที่มา : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล , ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

จากผลสรุปข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมเชิงกลุ่มเป้าหมายเปรียบเทียบในระหว่าง ๓ ปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐)
จากตาราง จะเห็นได้ว่ามีสถานการณ์ที่สมควรได้รับการพัฒนา ๓ อันดับได้แก่
๑. สถานการณ์ ครอบครัว (ครอบครัว เลี้ ยงเดี่ ยว,ครอบครัว ที่ มี หั ว หน้ าครอบครัว ประพฤติ ตั ว ไม่
เหมาะสม
๒.สถานการณ์เด็กและเยาวชน ( ๐-๒๕ ปี) ((อาศัยกับครอบครัวยากจน/ยากลาบาก,มีพฤติกรรม
ไม่เหมาะสมติดยาเสพติด,ตั้งครรภ์ก่อนวัยกันควร
๓.สถานการณ์ผู้สูงอายุ (๖๐ ปีขึ้นไป) (อยู่กับครอบครัวยากจน/ยากลาบาก,เลี้ยงดูหลานตามลาพัง,
มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม,เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน,ติดการพนัน
 ประเพณีวัฒนธรรม
1) การเข้าสุนัตเป็นหลักการของศาสนาอิสลาม อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่อง
ความสะอาด คือ การขลิบผิวหนังหุ้มส่วนปลายอวัยวะเพศชาย หรือเรียกตามภาษา
ท้องถิ่นว่า “เข้าแขก”หรือ “คิตาน” ซึ่งจะกระทาแก่เด็กชายที่มีอายุระหว่าง 2-10 ปี
ส่วนการจัดเลี้ยงอาหารในวันเข้าสุหนัต ถือว่าเป็นประเพณีอย่างหนึ่ง
2) พิธีกินเหนียวประเพณีการกินเหนียว จะใช้ในหลายโอกาส เช่น แต่งงาน
และเข้าสุนั ต คาว่า “กินเหนียว” มิใช่ว่าเจ้ าของจะบริการอาหารเฉพาะข้าวเหนียว
เท่านั้น แต่เป็นการเลี้ยงอาหารธรรมดาทั่วไป
3) งานแข่ งขั น ว่า วประเพณี จั งหวัด สตู ล เป็ น การแข่ งว่าว เพื่อ การ
พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้าน หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว การแข่งขันว่าวจะจัด
ในช่ ว งเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ -มี น าคม ของทุ ก ปี มี ก ารจั ด แข่ ง ขั น 3 ประเภท คื อ
ว่าวเสียงดัง ว่าวขึ้นสูง ว่าวสวยงาม
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4) งานเทศกาลถื อ ศี ล กิ น เจจะจั ด ในช่ ว งเดื อ นตุ ล าคมของทุ ก ปี
ณ ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง อาเภอเมือง จังหวัดสตูล เทศกาลกินเจเป็นความเชื่อของชาวจีนที่
ถือ เอาวัน ที่ 1 เดื อ น 9 ของทุ ก ปี เป็ น การเริ่ม ต้ น ของการไม่ กิ น เนื้ อ สั ต ว์ ภายใน
ช่วงเวลา 9–10 วัน ซึ่งในระหว่างนี้ก็ควรจะถือศีล ทาบุญทาทาน เพื่อเป็นการชาระ
ทั้งร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์
5) งานประเพณีลอยเรือของชาวเลเกาะหลีเป๊ะ งานประเพณีลอยเรือของชาวเลทากันปีละ 2
ครั้ง คือในเดือน 6 (พฤษภาคม) และเดือน 12 (พฤศจิกายน) ผู้ริเริ่ม คือ "
โต๊ ะฮี ห ลี " ซึ่ งชาวเลถื อ ว่าเป็ น บรรพบุ รุษ คนส าคั ญ เพราะเป็ น ผู้
บุกเบิกเกาะนี้เป็นคนแรกและเป็นที่เคารพนับถือของชาวเลเป็นอย่าง
ยิ่งในขณะมีชีวิตอยู่ เมื่อโต๊ะฮีหลีตายไปแล้ว ชาวเลได้สร้างศาลาหรือ
ศาลเป็นที่สิงสถิตดวงวิญญาณไว้ในบริเวณหมู่บ้าน เพื่อราลึกถึงคุณ
งาม
ความดี แ ละเคารพบู ช า ถื อ กั น ว่า เป็ น ดวงวิ ญ ญาณที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ซึ่ ง
ชาวเลจะมาบนบานเพื่อขอพรเป็นประจาก่อนจะออกไปทะเลเพื่อจับปลา เพราะมีความเชื่ อว่าดวงวิญญาณจะ
บันดาลให้เกิดความเป็นสิริมงคลและอานวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ
6) วัน ฮารีรายอเป็นวันรื่นเริงประจาปีของชาวมุสลิ ม
วันฮารีรายอมีปี ละ 2 ครั้ง คือวันฮารีรายออิฏิลฟิ ตรี เป็นวันรื่นเริง
เนื่ อ งจากการสิ้ น สุ ด การถื อ ศี ล อดในเดื อ นรอมฎอน วัน อิ ฏิ ล ฟิ ต รี
ตรงกับวันที่หนึ่งของเดือนเชาวาล ซึ่งเป็นเดือนที่ 10 ทางจันทรคติ
และวั น ฮารี ร ายออิ ฏิ ล อั ต ฮา หรื อ ที่ เรี ย กว่ า วั น ฮารี ร ายอหั จ ญี
หมายถึงวันรื่นเริงเนื่องในวันเชือดสัตว์พลีชีพเป็นทานบริจาคอาหาร
แก่คนยากจนและประชาชนทั่วไป
ตรงกับวันที่ 10 ของเดือนซุลอิจญะ เป็นเวลาเดียวกับการประกอบพิธี
ฮัจย์ ณ นครเมกกะของมุสลิมทั่วโลก ดังนั้น ชาวไทยมุสลิมจึงนิยมเรียกวันตรานี้ว่า วันอีดใหญ่
7) เดื อ นเราะมะฎอน (อาหรั บ :  )رمضانหรื อ สะกด
รอมะฏอนหรือรอมฎอนคือเดือนที่ 9 ของปฏิทินฮิจญ์ เราะฮ์ ห รือปฏิทิ น
อิสลามเป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่ง
ว่าเดื อนบวชและถือว่าเป็นเดือนที่ส าคัญ ที่สุดเดือนหนึ่งมุสลิ มจะต้องอด
อาหารเพื่ อ ที่ จ ะได้ มี ค วามรู้ สึ ก ถึ ง คนที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การดู แ ลจากสั ง คม
เช่น คนยากจน เป็นต้นและเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่อัลกรุอานได้ถูกประทานลงมาเป็น ทางนาให้กับมนุษย์มุสลิม
จึงต้องอ่านอัลกุรอานเพื่อศึกษาถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์รู้ว่าการเป็นอยู่ในโลกนี้และโลกหน้าจะเป็น
อย่างไร และจะต้องทาตัวอย่างไร บ้างกิจกรรมพิเศษของมุสลิมนิกายซุนนะหฺคือการละหมาดตะรอเวียะฮ์ใน
ยามค่าของเดือนนี้เมื่อสิ้นเดือนเราะมะฎอนแล้วจะมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 1 เดือนเชาวาลเรียกว่าอีดิลฟิตรี
8) งานวันเมาลิดกลางจังหวัดสตูล เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการ
ราลึกถึงหลักคาสอนและผลงานของท่านศาสดามูฮัมหมัด เพื่อเป็นการส่งเสริม
สถานบันศาสนาอิสลามและพื่อผนึกกาลังของพี่น้องมุสลิมในการร่วมกันแก้ไข
ปัญหาที่สาคัญของจังหวัด จัดขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี
9) หนังตะลุงคน “หนังตะลุงคน” ตาบลอุใดเจริญ เป็นการแสดงออก
ถึงวัฒ นธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตในท้องถิ่นสืบทอดสู่ ชนรุ่นหลังไดเรียนรู้และได
สัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณีที่มีมาเมื่อครั้งอดีต
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10) ประเพณี ไหว้ผี โบ๋ (ผี ห มู่ หรือ พวกผี ทั้ งหมด)
นิยามศัพท์ภาษาถิ่นใต้ คาว่า “โบ๋” แปลว่า หมู่ พวก ประเพณีไหว้ผี
โบ๋ เป็ น งานประเพณี ที่ มี ค วามส าคั ญ โดยได้ สื บ ทอดกั น มาคู่ กั บ
อาเภอทุ่งหว้าตั้งแต่อดีตในยุคแรก ๆ การไหว้ ผีโบ๋ได้แยกกระทาเป็น
ตระกูล แต่ละตระกูลไป ต่อมาเมื่อแต่ละตระกูลมี ลูกหลานมากขึ้น
จึงได้มาทาพิธีไหว้ร่วมกันเป็นพิธีใหญ่เพียงครั้งเดียว การไหว้ผีโบ๋ (ผี
หมู่) หมายถึง การไหว้ผีหัวหลาด (บริเวณตลาดหน้าโรงภาพยนตร์ทุ่ง
หว้าเก่า) ไหว้หน้าตลาด ไหว้กลางเมือง เพื่อทาบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ตายไปแล้ว ไม่มีญาติคอยทาบุญอุทิศส่วนกุศล
ไปให้นั้นเอง
11) ดาระ ดาระเป็ น ศิ ล ปะการแสดงที่ นิ ย มกั น
เฉพาะหมู่ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสตูล ปัจจุบันดาระในจังหวัด
สตูล มีเพียงคณะเดียวคือที่ตาบลควนโดน อาเภอควนโดน สื บ
ทอดต่ อมาจากนายทอง มาลิ นี ซึ่ งเคยเล่ น ดาระมาตั้ งแต่ ส มั ย
หนุ่มๆ และมีคณะดาระเป็นของตนเอง ต่อมาเมื่อชราภาพลง ผู้
ร่วมคณะได้แยกย้ายกันไป บ้างก็ตายจากกันไป เหลือเพียงนาย
ทอง มาลินี เพียงคนเดียว เมื่อหลายสิบปีมาแล้ว นายทอง มาลินี
ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดให้นักเรียนโรงเรียนควนโดน
วิทยา ซึ่งสังกัดกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้นในการถ่ายทอดการแสดงดาระที่โรงเรียนแห่งนี้ ผู้เรียนมีทั้งนักเรียน
และครู จนนางสมศรี ชอบกิจ ครูโรงเรีย นควนโดนวิทยา สามารถแสดงได้ นายทอง มาลิ นี เป็ นวิท ยากร
โรงเรี ย นนี้ อ ยู่ ป ระมาณ ๖-๗ ปี จ นอายุ มากขึ้ น นางสมศรี ชอบกิ จ จึ งรับ ช่ว งเป็ น วิท ยากรแทนและได้น า
ศิลปะการแสดงดาระนี้ไปเป็นหลักสูตรวิชาเลือกของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา นอกจากนั้นยังถ่ายทอดให้กับ
ชาวบ้านในละแวกนั้นที่สนใจ จนสามารถรับงานแสดงได้ ทั้งประเภทประชาชนทั่วไปและนักเรียน
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โครงสร้างพื้นฐาน
 การคมนาคม
(๑) ทางรถยนต์
จังหวัดสตูล มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัด ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด
ระหว่างอาเภอ และระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ทางหลวงที่อยู่พื้นที่จังหวัดสตูล มีโดยมีทางหลวงแผ่นดินที่
สาคัญ ได้แก่
๑. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๖ สายยนตรการกาธร เป็นทางหลักที่สามารถเดินทางไป
ยังจังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง โดยไปเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษมที่สี่แยก
คูหา เขตอาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แยกซ้ายไปจังหวัดพัทลุง แยกขวาไปอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ระยะทางประมาณ ๖๗ กิโลเมตร
๒. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๖ สายฉลุง-ตรัง เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างจัง หวัด
สตูลกับจังหวัดตรัง ระยะทางประมาณ ๑๔๐ กิโลเมตร เริ่มจากสามแยกฉลุง ผ่านอาเภอท่าแพ อาเภอละงู
อาเภอทุ่งหว้า อาเภอปะเหลียน และอาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
- หน่วยงานผู้รับผิดชอบจานวนสายทางและชนิดผิวจราจร
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบจานวนสายทางและชนิดผิวจราจร คือ แขวงทางหลวงจังหวัดสตูล สานักงาน
ทางหลวงชนบทจังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- จานวนสายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสตูล ระบุระยะทาง (กิโลเมตร)
แขวงทางหลวงสตูล รับผิดชอบดูแลทางหลวงแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดสตูล ทั้งหมด ๑1 สายทาง ๑3
ตอนควบคุม ระยะทางรวม 119.948 กิโลเมตร โดยมีหมวดทางหลวงรับผิดชอบดูแลพื้นที่ในจังหวัดสตูล 3
หมวดทางหลวงด้วยกัน รายละเอียดตามตาราง
ตาราง แสดงข้อมูลสายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสตูลจาแนกตามหมวดทางหลวง
หมายเลข หมายเลข
ทางหลวง ควบคุม

ตอน

กม. - กม.

ระยะทาง
กม.

ผิว
จราจร

1.หมวดทางหลวงควนโดน
0406

0102

ค่ายรวมมิตร - ย่านซื่อ

54+775 - 75+725

20.950

ลาดยาง

4137

0100

ทุ่งตาเสา - สวนเทศ

0+000 - 23+428

23.428

ลาดยาง

4184

0100

ควนสตอ - วังประจัน

0+000 - 21+850

21.850

ลาดยาง

4362

0100

นิคมควนกาหลง - นาโต๊ะขุน

0+000 - 10+453

10.453

ลาดยาง

ระยะทางในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงควนโดน

76.681

2.หมวดทางหลวงท่าแพ
0406

0103

ย่านซื่อ - ตามะลัง

75+725 - 89+115, 92+974
- 99+890

20.306

ลาดยาง
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หมายเลข หมายเลข
ทางหลวง ควบคุม

ตอน

กม. - กม.

ระยะทาง
กม.

ผิว
จราจร

0416

0101

ฉลุง - ละงู

0+000 - 37+039

37.039

ลาดยาง

0421

0100

กาเน๊ะ - สตูล

0+000 - 4+600
4+825 - 5+375

4.600
0.550

ลาดยาง

5+550 - 6+600

1.050

ลาดยาง

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

3.417
9.170

ลาดยาง

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

9.365

ลาดยาง

4051

0100

นาลาน - เจ๊ะบิลัง

ลาดยาง

ลาดยาง

4052

0100

เขาขาว - ท่าเรือปากบารา

4111

0100

ทางเข้าท่าเรือเกาะนก

0+000 - 0+075

0.075

ลาดยาง

4183

0100

ทางเข้าด่านศุลกากรสตูล

0+000 - 0+156

0.156

ลาดยาง

ระยะทางในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงท่าแพ

85.728

3.หมวดทางหลวงทุ่งหว้า
0416

0102

ละงู - สามแยก

37+039 - 74+057

37.018

ลาดยาง

4312

0100

ทางเข้ากาแพง

0+000 - 0+501

0.501

ลาดยาง

ระยะทางในความรับผิดชอบหมวดทางหลวงทุ่งหว้า
37.519
รวมระยะทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสตูลในพื้นที่จังหวัดสตูล 11 สายทาง 13
119.928
ตอนควบคุม
ที่มา : แขวงทางหลวงสตูล
ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕61
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ภาพ แสดงเส้นทางในความควบคุมแขวงทางหลวงสตูล สานักงานทางหลวงที่ ๑๘

ที่มา : แขวงทางหลวงสตูล
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561
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- จานวนสายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทสตูล ระบุระยะทาง (กิโลเมตร)
เป็นโครงข่ายทางหลวงชนบทสายรองในพื้นที่จังหวัดสตูล อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
ชนบท ซึ่งได้กระจายตามพื้นที่ในอาเภอต่าง ๆ แยกเป็นประเภทเส้นทางเพื่อขนส่ งสินค้า การเกษตร การ
ประมง และเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นเส้นทางพัฒนาเชื่อมต่อระบบขนส่งโลจิสติกส์ ซึ่งปัจจุบัน
โครงข่ายทางดังกล่าว ระยะทางบางช่วงยังไม่ได้มีการพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานทางให้มีความสมบูรณ์และ
ต่อเนื่อง ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องเร่งปรับปรุงพัฒ นาต่อเติมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองตาม
ยุทธศาสตร์ ของจังหวัดสตูลและตามยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวงชนบท
ตาราง แสดงถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทจังหวัดสตูล
บัญชีรายชื่อถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทจังหวัดสตูล
ที่
ประเภทถนน
๑ ถนนผิวจราจรลาดยาง
๒ ถนนผิวจราจรคอนกรีต
๓ ถนนผิวจราจรลูกรัง
รวม

จานวน(สาย)
27
1
7
35

ระยะทาง (กม.)
หมายเหตุ
535.674
2.300
12.882
550.856

ที่มา : สานักงานทางหลวงชนบท สานักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๒ (สงขลา) กรมทางหลวงชนบท
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม 2561

- จานวนสายทางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ระบุระยะทาง(กิโลเมตร)
ตาราง แสดงจานวนสายทางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ระบุระยะทาง (กม.)
ที่
๑
๒
๓
๔

บัญชีรายชื่อถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ประเภทถนน
จานวน(สาย)
ระยะทาง (กม.)
หมายเหตุ
ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจ.
111
313.107
ถนนผิวจราจรลาดยาง
87
272.363
ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
22
23.107
ถนนผิวจราจรลูกรัง
8
17.637
ที่มา : กองช่าง อบจ.สตูล
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม 2561

- จานวนสายทางในความรับผิดชอบของท้องถิ่นระบุระยะทาง (กิโลเมตร)
ตาราง แสดงจานวนสายทางในความรับผิดชอบของท้องถิ่นระบุระยะทาง (กม.)
ที่

ถนนถ่ายโอน/อปท.

๑

๑.๑ ระยะทางถนนที่
ได้รับการถ่ายโอนมา
จากกรมทางหลวง

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

รวมระยะทาง
(กม.)
๒๘.๖๕๕

หน้า 130

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖1

ที่

ถนนถ่ายโอน/อปท.
๑.๒ ระยะทางถนนที่
ได้รับการถ่ายโอนมา
จากกรมทางหลวง
ชนบท
๑.๓ ระยะทางถนนที่
ได้รับการถ่ายโอนมา
จาก ส.ป.ก.

๒

๑.๔ ระยะทางถนนที่
ได้รับการถ่ายโอนมา
จากกรมส่งเสริม
สหกรณ์
๑.๕ ระยะทางถนนที่
ได้รับการถ่ายโอนมา
จากกรมชลประทาน
๑.๖ ระยะทางถนนที่
ได้รับการถ่ายโอนมา
จากหน่วยพัฒนาการ
เคลื่อนที่ ๔๕ (นพค.
๔๕)
ระยะทางถนนที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ
อปท. (ไม่ได้รับการถ่าย
โอน)
รวม

ประเภทถนน
ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง อื่นๆ
(กม.)
(กม.)
(กม.)
(กม.)
๓๐.๘๕
๓๒๑.๖๘๑ ๗.๓๒๕
๐.๖

รวมระยะทาง
(กม.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒.๙๓๘

-

-

-

๒.๙๓๘

๐.๗๗๒

๖.๖๘๘

-

-

๗.๔๖

๔๙๘.๐๕๐๕

๘๐๕.๑๐๒

๖๕๖.๑๖๙ ๓๔๔.๑๖๙

๒๓๐๓.๔๙๐
๕

๕๓๒.๖๑๐๕

๑๑๕๙.๗๗๖ ๖๖๕.๘๔๔ ๓๔๔.๗๖๙

๒๗๐๒.๙๙๙
๕

๓๖๐.๔๕๖

ที่มาของข้อมูล ทางหลวงชนบทและสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ วันที่ กุมภาพันธ์ 2561

(๒) ทางรถไฟ
สตูลไม่มีสถานีรถไฟ แต่สามารถเดินทางไปกับขบวนรถกรุงเทพฯ-ยะลา, กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ หรือ
กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก ลงที่สถานีรถไฟหาดใหญ่จากนั้นต่อรถตู้โดยสารหรือรถโดยสารประจาทางเข้าจังหวัด
สตูล ระยะทาง ๙๘ กิโลเมตร หรือเดินทางกับขบวนรถกรุงเทพฯ – ตรัง, กรุงเทพฯ – กันตังลงที่สถานีรถไฟ
ตรัง นั่งรถประจาทางรถตู้ หรือแท็กซี่ เข้าสู่จังหวัดสตูล
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(๓) ทางเครื่องบิน
ไม่มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ แต่สามารถเดินทางจากอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หรือจังหวัด
ตรัง ดังนี้
เส้นทางที่ ๑ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่แล้วต่อรถแท็กซี่หรือรถโดยสารประจาทางจากตัวอาเภอหาดใหญ่เข้า
จังหวัดสตูลอีกประมาณ ๙๘ กิโลเมตร
เส้นทางที่ ๒ กรุงเทพฯ – ตรัง แล้วต่อด้วยรถประจาทาง รถตู้ หรือรถแท็กซี่จากในเมืองสู่จังหวัดสตูล
ประมาณ ๑๕๐ กิโลเมตร
ตารางการบิน
หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
27 เที่ยวบินขึ้นไปต่อวัน เดินทางนาน 1 ชม. 25 นาที
หาดใหญ่ (HDY) ถึง กรุงเทพมหานคร (ทุกสนามบิน)
เวลา
สายการบิน
06:05 ไทยไลอ้อนแอร์ 727
08:00 นกแอร์ 7103
08:20 ไทยสมายล์ 260
08:30 แอร์เอเชีย 3103
09:25 แอร์เอเชีย 3117
10:15 ไทยไลอ้อนแอร์ 703
10:25 ไทยสมายล์ 270
11:15 นกแอร์ 7105
12:15 ไทยไลอ้อนแอร์ 707
12:50 แอร์เอเชีย 3105
13:05 ไทยไลอ้อนแอร์ 709
14:10 แอร์เอเชีย 3107
14:50 ไทยไลอ้อนแอร์ 711
15:05 นกแอร์ 7109
16:05 แอร์เอเชีย 3109
16:15 ไทยสมายล์ 266
17:05 ไทยไลอ้อนแอร์ 715
17:30 นกแอร์ 7113
17:50 แอร์เอเชีย 3115
18:30 ไทยสมายล์ 264
19:10 ไทยไลอ้อนแอร์ 719
19:25 แอร์เอเชีย 3111
19:55 นกแอร์ 7115
20:05 แอร์เอเชีย 3123
20:45 ไทยสมายล์ 268
21:10 แอร์เอเชีย 3119
22:00 ไทยไลอ้อนแอร์ 725
22:20 แอร์เอเชีย 3113
22:30 นกแอร์ 7117

วัน
ทุกวัน

เฉพาะวันอาทิตย์ อังคาร พฤหัสบดี
ทุกวัน

เฉพาะวันอังคาร
ทุกวัน

หน้า 132

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖1

ตรัง – กรุงเทพฯ
7 เที่ยวบินต่อวัน เดินทางนาน 1 ชม. 25 นาที
ตรัง (TST) ถึง กรุงเทพมหานคร (ทุกสนามบิน)
เวลา
สายการบิน
09:45
แอร์เอเชีย 3242
11:45
นกแอร์ 7407
12:30
ไทยไลอ้อนแอร์ 825
15:05
แอร์เอเชีย 3244
19:00
นกแอร์ 7411
19:35
แอร์เอเชีย 3246
19:55
ไทยไลอ้อนแอร์ 827

การเดินทาง
ทุกวัน

(๔) ทางทะเล
ความยาวชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูล ๑๔๔.๘ กิโลเมตร มีคลองสายหลัก ๖ สาย ความยาวรวม
๒๗๗.๕๕ กิโลเมตรมีเกาะในทะเลจ านวน ๑๐๕ เกาะ เกาะที่ มีผู้ คนมาถิ่น ฐานอาศัยอยู่ จานวน ๙ เกาะ
การคมนาคมทางน้ าที่ส าคัญ เป็ น การเดิน ทางเพื่อการท่องเที่ ยวภายในประเทศ และการเดินทางระหว่าง
ประเทศไปยังประเทศมาเลเซียทางทะเล
จังหวัดสตูลมีท่าเรือจานวน ๒ ท่าเรือ ดังนี้
๑. ท่าเรื อตามะลั ง เป็ น ท่าเทียบเรือ ตั้งอยู่ใน ต. ตามะลั งอ.เมือง จ. สตูล เป็น ท่าที่ส ามารถ
เดินทางไปเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียโดยเรือเฟอรี่ มีเรือออกจากท่าเรือทุกวัน
๒. ท่าเรือปากบาราอยู่ห่างจากอาเภอละงูประมาณ ๘ กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ปากคลองละงู ตาบล
ปากน้าอาเภอละงู เป็นท่าเรือที่อยู่ใกล้เกาะตะรุเตามากที่สุด ระยะทางประมาณ ๒๒ กิโลเมตรและใกล้ท่าเรือ
เป็นที่ตั้งของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตะรุเตา บริเวณท่าเรือปากบารายังมีบริษัทเอกชนนา
เที่ยวและบริการเรือของบริษัทเอกชนไปยังเกาะตะรุเตา และเกาะหลีเป๊ะ
ตารางเรือเฟอร์รี่
 การเดินทางไปยังเกาะหลีเป๊ะ อยู่ห่างจากฝั่ง ประมาณ 35 ไมล์ทะเล (65 กิโลเมตร) เวลาที่ใช้ในการ
เดินทาง ท่าเรือปากบารา-เกาะหลีเป๊ะ ประมาณ 1.30 ชั่วโมง ราคาตั๋วเด็ก อายุ 4-9 ขวบ ขาละ 350
บาท เด็กอายุต่ากว่า 3 ขวบ ไม่คิดค่าบริการ
ออกจากปากบารา

เที่ยวไป
เวลา

สปีดโบ๊ท

09.30

สปีดโบ๊ท

11.30

เฟอร์รี่
สปีดโบ๊ท

11.45
13.30

สปีดโบ๊ท

15.00

เส้นทาง
ปากบารา-เกาะไข่-หลี
เป๊ะ
ปากบารา-ตะรุเตาเกาะไข่-หลีเป๊ะ
ปากบารา-หลีเป๊ะ
ปากบารา-เกาะไข่-หลี
เป๊ะ
ปากบารา- หลีเป๊ะ

ราคา (ขาละ)

หมายเหตุ

600 บาท/ที่นั่ง

ตุลาคม-พฤษภาคม

500 บาท/ที่นั่ง

วิ่งตลอดปี

500 บาท/ที่นั่ง
500 บาท/ที่นั่ง

วิ่งตลอดปี
ตุลาคม-พฤษภาคม

500 บาท/ที่นั่ง

วิ่งตลอดปี
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ออกจากหลีเป๊ะ
เฟอร์รี่
สปีดโบ๊ท
สปีดโบ๊ท
สปีดโบ๊ท

เที่ยวกลับ
เวลา
09.30
11.30
13.30
16.00

เส้นทาง
หลีเป๊ะ-ปากบารา
หลีเป๊ะ-ปากบารา
หลีเป๊ะ-ปากบารา
หลีเป๊ะ-ปากบารา

ราคา (ขาละ)
500 บาท/ที่นั่ง
500 บาท/ที่นั่ง
500 บาท/ที่นั่ง
600 บาท/ที่นั่ง

หมายเหตุ
วิ่งตลอดปี
ตุลาคม-พฤษภาคม
วิ่งตลอดปี
ตุลาคม-พฤษภาคม

 การเดินทางไปลังกาวี มีเรือออกจากท่าเรือตามะลังไป ลังกาวี ทุกวัน วันละ 3 เที่ยว ตามเวลาไทย ใช้
เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 15 นาที ค่าเรือคนละ 350 บาท ไปกลับก็ 700 บาท อายุแรกเกิด - 4 ปี 240
บาท อายุ 5-12 ปี 560 บาท ผู้ใหญ่ 13 ปีขึ้นไป ต้องใช้พาสปอร์ตในการซื้อตั๋วเรือ
1.สตูล – ลังกาวี (เวลาไทย 9.00 และ 14.oo)
2.ลังกาวี – สตูล (เวลาไทย 09.30 และ 16.00)
การเดินทางจากสตูลไปยังจังหวัดใกล้เคียง
๑. ตรัง ๑๔๐ กิโลเมตร
๒. พัทลุง ๑๓๔ กิโลเมตร
๓. สงขลา ๑๒๕ กิโลเมตร
การเดินทางจากอาเภอเมืองสตูลไปยังอาเภอต่าง ๆ
๑. อาเภอควนโดน
๒๑ กิโลเมตร
๒ อาเภอท่าแพ
๒๘ กิโลเมตร
๓ อาเภอควนกาหลง
๓๒ กิโลเมตร
๔ อาเภอละงู
๕๐ กิโลเมตร
๕ อาเภอมะนัง
๕๐ กิโลเมตร
๕ อาเภอทุ่งหว้า
๗๖ กิโลเมตร
 การไฟฟ้า
จานวนผู้ใช้ไฟฟ้า หน่วยจาหน่วยไฟฟ้าและจานวนการไฟฟ้า / ครัวเรือนในพื้นที่ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้
จาแนกตามอาเภอ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล มีสานักงานให้บริการ จานวน ๖ แห่ง มี PEA SHOP
จานวน ๒ แห่ง
๑. สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล
๒. สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอละงู
๓. สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอควนกาหลง
๔. สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอาเภอท่าแพ สังกัด การไฟฟ้าฯจังหวัดสตูล
๕. สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอาเภอทุ่งหว้าสังกัด การไฟฟ้าฯสาขาอาเภอละงู
๖. สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอาเภอมะนังสังกัด การไฟฟ้าฯสาขาอาเภอควน
กาหลง
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๗. PEA SHOP สาขา Big C สาขาสตูล สังกัดการไฟฟ้าฯจังหวัดสตูล
๘. PEA SHOP สาขา Lotus สาขาควนโดน สังกัด การไฟฟ้าฯอาเภอควนกาหลง
ตารางข้อมูลแสดงจานวนผู้ใช้ไฟฟ้า หน่วยจาหน่วยไฟฟ้าและจานวนการไฟฟ้า / ครัวเรือนในพื้นที่ที่ยังไม่มี
ไฟฟ้าใช้ จาแนกตามอาเภอ
ที่

อ้าเภอ

ครัวเรือน
มีไฟฟ้าใช้แล้ว (ครัวเรือน)
ทังหมด ปักเลาพาด โซลาร์ อื่นๆ
รวม
(ครัวเรือน) สาย
โฮม
(SHS)
1 เมืองสตูล
38,092 37,736 356
0
38,092
2 ละงู
22,554 22,417 134
0
22,551
3 ทุ่งหว้า
7,558
7,444
109
0
7,553
4 ควนกาหลง 11,535 11,472
63
0
11,535
5 ท่าแพ
8,349
8,348
1
0
8,349
6 ควนโดน
7,506
7,502
3
0
7,505
7 มะนัง
6,052
5,948
73
0
6,021
รวม
101,646 100,867 739
0 101,606

อยู่ในพื้นที่
ปกติ
(ครัวเรือน)
0
3
0
0
0
1
31
35

ยังไม่มีไฟฟ้าใช้
อยู่ในเขต
ไม่เข้า
หวงห้าม หลักเกณฑ์
(ครัวเรือน) (ครัวเรือน)
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0

รวม
(ครัวเรือน)
0
3
5
0
0
1
31
40

ที่มา : สานักงานการฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2561
จานวนการติดตั้งพลังงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
จังหวัดสตูลมีความเข้มแสงอาทิตย์เฉลี่ย 16.90 เมกะจูล/ตารางเมตร-วัน ซึ่งมีศักยภาพเชิงพลังงาน
จากแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของพื้นที่ทั่วประเทศที่มีค่าเท่ากับ 17.80 เมกะจูล/
ตารางเมตร-วัน ปั จ จุ บั น เราใช้ป ระโยชน์ จ ากพลั งงานแสงอาทิ ตย์อ ยู่ 2 รูป แบบคือ การใช้ ป ระโยชน์ จาก
พลังงานความร้อนที่ได้โดยตรง กับการนาพลังงานแสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า
ตารางแสดง สรุประบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์จังหวัดสตูล
ลาดับที่
1
1
2
3
4

ระบบ

จานวน ขนาดติดตั้ง
ผู้ดาเนินโครงการ
(แห่ง)
(kW)
ระบบผลิตไฟฟ้าบนเกาะ (อุทยาน
1
7.5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
แห่งชาติตะรุเตา)
จอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ระบบผลิตไฟฟ้าสาหรับหมู่บ้าน
4
12
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
ระบบผลิตไฟฟ้าสาหรับฐานปฏิบัติการ
9
19.45
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
ทางทหารและตารวจตระเวนชายแดน
และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
ระบบผลิตไฟฟ้าสาหรับโรงเรียนชนบท
5
25
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
ระบบผลิตไฟฟ้าสาหรับโรงเรียนตารวจ
1
3
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
ตระเวนชายแดน
และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
รวม
20
66.95
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ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์จังหวัดสตูล (จาแนกรายปี)
ตารางแสดง รายชื่อหมู่บ้านโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ปี 2540 และ 2544 (พพ.)
ลาดับ
ที่
1
2
3
4

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านเกาะหลีเป๊ะ
บ้านตันหยงกาโปย
บ้านปูโหลนดอน
บ้านสุไหงมูโซ๊ะ

หมู่ที่
7
3
3
5

ตาบล
อาเภอ
เกาะสาหร่าย เมือง
ปูยู
เมือง
ปากน้า
ละงู
แหลมสน
ละงู

จังหวัด
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล

ขนาดติดตั้ง
(kW)
3
3
3
3
12

ตารางแสดง รายชื่อโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
ปี 2545 (พพ.)
ลาดับ
ที่
ชื่อโรงเรียน ตชด.
หมู่ที่
ตาบล
อาเภอ จังหวัด ขนาดติดตั้ง(kW)
ตชด.บ้านส้านแดง
1 (ยกเลิกแล้ว)
8
ควนกาหลง
ควนกาหลง สตูล
3
3
ตารางแสดง รายชื่อโรงเรียนชนบทโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ปี 2546 (พพ.)
ลาดับ
ที่
ชื่อโรงเรียน
1 บ้านสุไหงมูโซ๊ะ
2 บ้านเกาะยาว
บ้านเกาะอาดัง (เกาะหลี
3 เป๊ะ)
4 บ้านตันหยงกาโปย
5 บ้านบุโหลนดอน

หมู่ที่
5
7
2
3

ตาบล
แหลมสน
ปูยู
เกาะ
สาหร่าย
ปูยู
ปากน้า

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

สตูล
สตูล
สตูล

5
5
5
25

ตารางแสดง รายชื่อฐานปฏิบัติการทางทหารและตารวจตระเวนชายแดนโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วย
เซลล์แสงอาทิตย์ ปี 2549 (พพ.)
ลาดับ
ชื่อฐานปฏิบัติการ
ที่
สังกัด
ตาบล
อาเภอ จังหวัด ขนาดติดตั้ง(kW)
1 บ้านตามะลัง
ชฝต.4301
ตามะลังใต้ เมือง
สตูล
0.225
2 บ้านวังประจันใต้
ชฝต.4302
วังประจัน ควนโดน สตูล
0.225
0.45
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ตารางแสดง รายชื่อหน่วยทหาร /ฐานปฏิบัติการทางทหารและตารวจโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์ ปี 2554 (พพ.)
ลาดับ
ที่

1
2
3
4
5
6

ชื่อหน่วยงาน
สังกัด
กอ.รมน.ภาค 4 ค่ายสิรินธร อาเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
กกล.เทพสตรีชฝต.4301
บ.นาแค
กกล.เทพสตรีชฝต.4302
บ.วังประจันใต้
กกล.เทพสตรีชฝต.4304
บ.กูบู
ทรภ.3นป.สอ.รฝ.452
เกาะปูยูจ.สตูล
ทรภ.3นป.สอ.รฝ.491
เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
อร.361อ.ละงู จ.สตูล

ตาบล

อาเภอ จังหวัด ขนาดติดตั้ง(kW)

ทบ.ทภ.4
คลองขุด

เมือง

สตูล

0.5

วังประจัน

ควนโดน

สตูล

0.5

สานักแต้ว

สะเดา

สตูล

0.5

ทร.

-

-

สตูล

0.5

ทร.
ทร.

-

ละงู

สตูล
สตูล

0.5
0.5
2.5

ทบ.ทภ.4
ทบ.ทภ.4

ตารางแสดง รายชื่อหน่วยทหาร /ฐานปฏิบัติการทางทหารและตารวจโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์ ปี 2554 (พพ.)
ลาดับ
ที่
ชื่อหน่วยงาน
1 นป.สอ.รฝ.491 ปฏิบัติการ
ตามแนวชายแดนไทยมาเลเซีย (เกาะหลีเป๊ะ)

สังกัด
ทร.

ตาบล

อาเภอ จังหวัด ขนาดติดตั้ง(kW)
เมือง
สตูล
16
16

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2561
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 การเข้าถึงอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตาราง จานวนประชากรอายุ ๖ ปีขึ้นไป จาแนกตามการมีการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร จังหวัดสตูล ปี 2560
จังหวัด

การใช้คอมพิวเตอร์ Computer using
รวม
ใช้
ไม่ใช้

การใช้อินเทอร์เน็ต Internet using
รวม
ใช้
ไม่ใช้

การใช้โทรศัพท์มือถือ Mobile using
รวม
ใช้
ไม่ใช้

สตูล

252,706

252,706 143,147

252,706

71,989

180,717

109,559

221,245

31,461

ตาราง จานวนครัวเรือนที่มีอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัด ปี ๒๕60
จังหวัด

สตูล

ครัวเรือน
ทั้งสิ้น
77,454

ครัวเรือนที่มีอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Household by having information
and communication technology devices
โทรศัพท์
มี
ไม่มี
3,605

73,849

โทรสาร
มี
ไม่มี
219 77,235

คอมพิวเตอร์
มี
ไม่มี
19,166

58,288

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
เชื่อมต่อ
ไม่เชื่อมต่อ
52,813

24,641

ตาราง จานวนอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารที่มีในครัวเรือน ในจังหวัดปี ๒๕60
จังหวัด

สตูล

ครัวเรือนทั้งสิ้น

77,454

จานวนอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Number of information and communication technology devices
จานวน
จานวน
จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องโทรศัพท์
เครื่องโทรสาร
Number of Computer
แบบตั้งโต๊ะ แบบกระเป๋าหิ้ว
3,758
219
10,615
10,308

Tablet
5,184

ที่มา: สารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕60
สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 โครงการเน็ตประชารัฐ
จุดติดตั้งในจังหวัดสตูลทั้งหมด : 69 หมู่บ้าน
ชื่ออาเภอ/เขต
ควนกาหลง
ควนโดน
ท่าแพ
ทุ่งหว้า
มะนัง
เมืองสตูล
ละงู
รวมทั้งหมด

จานวนหมู่บ้านที่ติดตั้งปี 2560
10
4
5
18
7
9
16
69
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รายงานการจัดกิจกรรม/อบรม ระดับจังหวัด โครงการสร้างการรับรู้การใช้งาน INTERNET จากเน็ต
ประชารัฐ

ที่มา สถาบันวิชาการ ทีโอที
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

 ระบบน้าประปา
จังหวัดสตูล มีที่ทาการประปา 2 แห่ง คืออาเภอเมืองและอาเภอละงู มีสถานีผลิตน้าประปา
จานวน 4 แห่งคือ อาเภอควนโดน ตาบลวังประจัน อาเภอละงู และอาเภอทุ่งหว้า
ตารางแสดงกาลังการผลิตและปริมาณน้าจ่าย
สถานที่
ผลิตน้า
สาขาสตูล
1.ควนโดน
2.วัง
ประจัน
สาขาละงู
3.ละงู
4.ทุ่งหว้า

กาลังการ
ปริมาณน้าจ่าย
ผลิต(ลบ.ม/
(ล้าน ลบ.ม.)
ช.ม.)

1,200
40
200
50

ที่อยู่อาศัย

626,312.56

14,123

190

14

191,529
28,656

5,060
835

จานวนผู้ใช้ แยกตามประเภท (ราย)
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ส่วน
ขนาด
ขนาด
ราชการ เล็ก
รัฐวิสาหกิจ
ใหญ่
264
3

2,521

รวม

28

292

17,228

-

-

17

101 1,100
7
198
6,466
135
27
3
19
1,019
ที่มา : การประปาส่วนภูมภิ าคสาขาสตูล, สาขาละงู
ข้อมูล ณ มกราคม 2561

การสื่อสารไปรษณีย์
จังหวัดสตูลมีที่ทาการไปรษณีย์ เป็นที่ทาการไปรษณีย์จังหวัด ๑ แห่ง และที่ทาการไปรษณีย์
อาเภอ ๖ แห่ง ที่ทาการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน ๒๔ แห่ง ร้านจาหน่ายตราไปรษณียากร ๖ แห่ง ที่ทา
การไปรษณีย์ทุกแห่งให้บริการระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติ (Counter Automation) โดยให้บริการ
ไปรษณีย์ครบวงจร (One Stop Service) และบริการรับส่งสิ่งของขนาดใหญ่ (Logispost) อนาคตรถยนต์
เคลื่อนที่ 1 หน่วย เฉพาะสินค้า
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สถานีวิทยุและโทรทัศน์
สถานีวิทยุ
จังหวัดสตูลมีสถานีวิทยุ (คลื่นหลัก) จานวน ๓ สถานี คือ
ล้าดับ
ความถี่
ชื่อสถานี
ที่อยู่
1
91.25
ตารวจภูธรภาค 9 สตูล ถ.ฉลุง-ละงู อ.ท่าแพ
2
93.25
อ.ส.ม.ท.สตูล
349/10 ชุมชนคลองเส็นเต็น
ถ.สฤษดิ์ภูมินารถ
3
95.50 , 99.50 สวท.สตูล
141 ถ.คลองขุด-นาแค ต.คลองขุด

อ้าเภอ
อ.ท่าแพ
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล

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
บ้านสุไหงมูโช๊ะ
วทท.ไลฟ์ เอฟ เอ็ม
สตูล เรดิโอ
สมายเรดิโอ
อิซี่ เอฟเอ็ม
โมเดินร์นเวฟ
เพื่อการศึกษาฆัยรียะฮ์
เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
(R-Radio network )
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
(R-Radio network ) รร.บ้าน
เกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
เครือข่ายสื่อสารมวลชน
สังกัด

สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 5

ที่อยู่
๗๐ ถ.ติรสถิต ต.พิมาน
๑๒ ม.๗ บ้านผัง๑๓ ต.นิคมพัฒนา
๓๖ ม.๕ ต.นาทอน
๓๖ ม.๕ ต.นาทอน
๑๑๑ ม.๓ ต.กาแพง
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

อาเภอ
เมืองสตูล
มะนัง
ทุ่งหว้า
ทุ่งหว้า
ละงู
เมืองสตูล
ควนกาหลง
เมืองสตูล
ละงู
ควนโดน
เมืองสตูล
เมืองสตูล

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
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สังกัด

อีเมล์

โทรศัพท์ / โทรสาร

สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9/ไทยรัฐ

ajree777@hotmail.com

IPM สตูลแชลแนล/เดลินิวส์
IPM สตูลแชลแนล

nusuri@windowslive.com

TPBS/Spring News

222satun@gamail.com

หนังสือพิมพ์ส่องใต้,
TPBS/สยามรัฐ

songtaisatun@gmail.com

TPBS/Spring News/TNN24
หนังสือพิมพ์ปักษ์ใต้

bbb437@gmail.com

หนังสือพิมพ์ปักษ์ใต้
หนังสือพิมพ์ปักษ์ใต้
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

anchalin1970@gamil.com

เดลินิวส์/News TV
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือเดอะเนชั่น

sutun2552@gmail.com

อบต.บ้านควน

ma_sopi@hotmail.co

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

ทต.คลองขุด

teabz3@hotmai.com

08-1985--6740

ทต.คลองขุด
ทม.สตูล
ทม.สตูล
ทม.สตูล

azieyamcqueens@gmail.com 08-9768-5875

nongam7@gmail.com
saktun199@gmail.com

petteyaporn@yahoo..com

gnuee@gmail.com

kanyakorn03@gmail.com

gm556201@gmail.com
vikrom546@gmail.com

rattachai9999@yahoo.com
chidchanock@hotmail.com

sirinya10@hotmail.com
civic3881@gmil.com
lun_ket@hotmail.com

08-6964-4008
08-6963-7186
08-1990-4299,0-74736205
08-4858-5535
08-8182-7719,09-50742521
08-878-5282,0-74724170

08-433-2616
08-7796-1156
08-2824-7747
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สถานการณ์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
สถานการณ์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
คณะอนุกรรมการจัดทาแผนพัฒ นาจังหวัดสตูล ๔ ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) และจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมกันระดม
ความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจากัด รวมทั้งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สตูล) สรุปดังนี้
๑) การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง (Strengths – S)

จุดอ่อน (Weakness – W)

- มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ โ ดดเด่ น และหลากหลายทั้ ง ทาง - ขาดความเชื่ อ มโยงระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ ไ ด้
ธรรมชาติ และประเพณีวัฒนธรรม
มาตรฐาน ทั้งทางถนนและท่าเรือ
- มี แหล่ งท่ องเที่ ย วทางธรณี วิท ยาที่ สามารถพั ฒ นาเป็ น - ภ าค ธุ ร กิ จยั งไม่ ส าม ารถรวม ก ลุ่ ม กั น ได้ อย่ าง
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วระดั บ โลก ท าให้ ส ามารถดึ ง ดู ด เหนียวแน่น
นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น
- บุ ค ล า ก ร ด้ า น ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว ยั ง ข า ด ทั ก ษ ะ
- นโยบายมุ่งเน้ นการท่ องเที่ ย วเชิ งอนุ รักษ์ เป็ นจุ ดเด่ น ภาษาต่างประเทศ
ในการดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ชื่ น ชอบการท่ อ งเที่ ย ว - ขาดการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม (การแปรรู ป ) สิ น ค้ า ทาง
เชิงอนุรักษ์ทั้งในและต่างประเทศ
การเกษตร
- แหล่งท่องเที่ยวมีความเชื่อมโยงทั้งทางบก ทางทะเลกับ - ไม่มีผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วชายฝั่ งอั น ดามั น และประเทศมาเลเซี ย
- การนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ทางการเกษตร
ทาให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
เพื่อเพิ่มผลผลิตและการแปรรูปมีน้อย

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

- ไม่มี ตลาดกลางในการกระจายสิน ค้าทางการเกษตร
และการแปรรูป

- ลั ก ษณ ะทางภู มิ ศ าสตร์ มี ค วามเหมาะสมต่ อ การ
- ไม่มีพื้นที่กักเก็บน้าต้นทุนที่ใช้เพื่อการอุปโภค/บริโภค
เกษตรกรรม ประมง และปศุสัตว์
และการเกษตร
- สภาพทางวัฒนธรรมมีความได้เปรียบในการเป็นผู้ผลิต
อาหารฮาลาล/การท่องเที่ยวฮาลาล ทาให้เป็นจุดแข็งที่ - สถานประกอบการรองรับแรงงานที่มีทักษะและฝีมือ
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่นับถือศาสนาอิสลามทั้งใน มีน้อย
และต่างประเทศ
- โครงสร้างประชากรเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้
- มี อาณาเขตติ ด ต่ อกับ ประเทศมาเลเซี ย (และสามารถ เกิดการนาเข้าแรงงานจากต่างประเทศมากขึ้น
เชื่อมโยงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ)
- ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
- ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มี ค วามอุ ด มสมบู รณ์ และ - พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ ข องจั ง หวั ด สตู ล อยู่ ในเขตพื้ น ที่ ข อง
หลากหลายทางชีวภาพทั้งทางบกและทางทะเล และเป็น อุทยานฯ และเขตอนุรักษ์ ทาให้มีข้อจากัดในการพัฒนา
แหล่งอาหารทะเลที่มีความสมบูรณ์
- แหล่งกาจัดขยะไม่เพียงพอ
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จุดแข็ง (Strengths – S)

จุดอ่อน (Weakness – W)

- การบุ ก รุ ก และท าลายทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
- มีความหลากหลายทางวัฒ นธรรมและอยู่ร่วมกันอย่าง สิ่งแวดล้อมมากขึ้น
สันติสุข ไม่มีเหตุการณ์ความไม่สงบ
- ปัญ หาการแพร่ระบาดของยาเสพติด (โดยเฉพาะพื ช
กระท่อม)

๒) การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunities – O)

ภัยคุกคาม (threat – T)

- การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทาให้เกิด - เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มถดถอย
การขยายตัวของนักท่องเที่ยว การค้าการลงทุนเข้ามาใน - สถานการณ์ความไม่สงบของปัญหา 3 จังหวัดชายแดน
จังหวัดสตูล
ภาคใต้ซึ่งส่งผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ
- การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT) ทาให้เกิด - ความเข้มงวดของมาตรการ เข้า -ออก ระหว่างประเทศ
การเชื่อมความสัมพันธ์ในระหว่าง ๓ ประเทศ(ประเทศ เพื่อนบ้าน ส่งผลให้จานวนนักท่องเที่ยวลดน้อยลง
ไทย อิ น โดนี เซี ย มาเลเซี ย )ในทุ กด้ า น โดยเฉพาะด้ า น
การค้าการลงทุน โครงข่ายคมนาคม (สตูลติดกับประเทศ - มาตรการกีดกันทางการค้า/มาตรฐานสินค้าฮาลาลส่ง
ผลกระทบต่อการส่งออก
มาเลเซีย)
- ประเทศไทย 4.0 เข้ า สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า ง - ปั ญ หาเศรษฐกิ จ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ราคาสิ น ค้ า เกษตร
เศ ร ษ ฐ กิ จ ไ ป สู่ “Value-Based Economy” ห รื อ ตกต่า
“เศรษฐกิ จที่ ขั บ เคลื่ อนด้ วยนวั ตกรรม” ท าให้ สตู ลได้ มี - ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อน
โอกาสพัฒนานวัตกรรมของสินค้าด้านการเกษตร ต่อยอด บ้านช่วงชิงการตลาดของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
SME/OTOP/ท่องเที่ยวชุมชน เพื่ อยกระดับราคาสินค้าให้ - ความแปรปรวนของสภาวะอากาศโลก ส่งผลต่อการเกิด
สูงขึ้น
ภัยพิบัติในพื้นที่ของจังหวัด
- อยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันตามระราช
บัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

- สถานการณ์ ความไม่มั่นคงทางการเมือง ส่งผลต่อการ
ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว

- กระแสการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น - การบังคับใช้กฎหมาย ขาดความเข้มแข็ง
ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
- ประชากรในโลกมุสลิมมีอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ทาให้ มี ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภค/อาหารเพิ่ ม
มากขึ้น
- แนวโน้ ม การได้ รั บ การรั บ รองการขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น
อุทยานธรณีโลกจาก UNESCO
- รัฐบาลให้ ความสาคัญ เกี่ยวกับ IUU ท าให้ การบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเกิด
ความยั่งยืน ทาให้การปฏิบัติตามกฎระเบียบสากลส่งผลดี
ทั้งในด้านการอนุรักษ์สัตว์น้า และด้านแรงงาน
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โอกาส (Opportunities – O)

ภัยคุกคาม (threat – T)

- นโยบายรั ฐ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การอนุ รั ก ษ์ / ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/บริหารจัดการน้า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เอื้อให้จังหวัดสามารถ
น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
- ประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ทา
ให้เกิดความร่วมมือและสร้างโอกาสในการพัฒนาในด้านต่างๆ
ของจังหวัด
- รัฐบาลให้ความสาคัญในด้านความมั่นคง
- อยู่ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

หน้า 144

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖1

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
1. วิสัยทัศน์จังหวัดสตูล (Vision)
“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่ ประตูสู่อาเซียน”
- นิยามของวิสัยทัศน์ ดังนี้
1. เมื องท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ การท่องเที่ยวอย่างมี ความรับผิ ดชอบในแหล่ งธรรมชาติ เอกลั กษณ์
เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่
เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสานึกต่อการรักษาระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย
- การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล
- การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา
- การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา
- การท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
- การท่องเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพดี
2. อุ ท ยานธรณี โ ลก (Geopark) หมายถึ ง พื้ น ที่ ที่ ป ระกอบด้ ว ยแหล่ ง อนุ รั ก ษ์ ธ รณี วิ ท ยาแหล่ ง
ธรณีวิทยา หรือแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาที่เป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียง เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรณีวิทยาและแหล่ง
ธรณีวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา รวมถึงแหล่งโบราณคดี เมืองเก่า และประเพณีวัฒนธรรม วิถี
ชีวิตท้องถิ่นเมืองเก่า โดยนาทรัพยากรเหล่านี้มาบริหารจัดการ สร้างเรื่องราวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และ
ผลักดันให้ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการอย่างมี
ส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้น ให้ เกิดจิตสานึกต่อการรักษาระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและประเทศชาติได้อย่างมั่นคง องค์กร Unesco รับรองเป็นอุทยานธรณีโลก
ซึ่งจังหวัดสตูล ได้ประกาศเป็นอุทยานธรณีระดับจังหวัดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ในชื่ออุทยานธรณีสตูล
(Satun Geopark) เพื่ อ ผลั กดั น ไปสู่ ร ะดั บ ประเทศในปี 2558 และระดับ โลกภายใน ปี 2561 เพื่ อ เป็ น
อุทยานธรณีระดับโลก (Global Geopark)
3. เศรษฐกิจมั่น คง (Economic Prosperity) เศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง
ยั่ ง ยื น บนฐานของการผลิ ต ที่ มี คุ ณ ค่ า และมู ล ค่ า ศั ก ยภาพในท้ อ งถิ่ น และเห็ น ถึ ง โอกาสของการขยาย
ฐานเศรษฐกิจ ในอนาคต สู่ การเป็ น จั งหวัดที่ประสบความส าเร็จในการยกระดับ คุณ ภาพความเป็ นอยู่ของ
ประชาชนบนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สังคมน่าอยู่ ประชาชนได้รับบริการของรัฐด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง การศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
แรงงานได้รับการพัฒ นาทักษะฝี มือ ผู้สู งอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสมีรายได้ ภายใต้การมีส่ วนร่วของชุมชน
โดยการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่ดี มีสันติสุขบนฐานของความหลากหลาย
5. ประตูสู่อาเซียน เป็นการเปิดเส้นทางการเชื่อมโยงประเทศไทยไปสู่อาเซียนทางตอนใต้ เนื่องจาก
สตูล มีจุดแข็งด้านภูมิศาสตร์ของการเป็นพื้นที่รอยต่อพื้นที่หนึ่งระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย ซึ่งสามารถ
เดิน ทางเชื่ อมต่อ ไปสิ งคโปร์ และอิน โดนี เซีย ได้ เมื่ อเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ยน (Asean Economic
Community : AEC) สตู ล จะกลายเป็ น อี ก ช่อ งทางที่ ส าคั ญ ของไทยสู่ ก ลุ่ ม ประเทศเขตเศรษฐกิ จ สามฝ่ า ย
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(Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle : IMT – GT) และเส้ น ทางนี้มี ศั กยภาพที่ จะขยาย
การเชื่อมโยงไปสู่พม่าและจีนต่อไปได้ สิ่งเหล่านี้จะเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ด้านต่างๆ กับประเทศ
ในอาเซียน โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ให้กับจังหวัดสตู ลและประเทศไทยได้อย่างมีนัยยะ
สาคัญ
2. พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้มาตรฐานและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร โดยพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมการเกษตรรูปแบบกลุ่มและพัฒนา
ระบบการผลิตและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
3. ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน ผู้ ด้ อ ยโอกาส ผู้ สู ง อายุ ให้ ได้ รั บ บริก ารสุ ข ภาพอย่ างมี
มาตรฐานและทั่ ว ถึ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพ ส่ ง เสริ ม อาชี พ และยกระดั บ ฝี มื อ แรงงาน
สร้างโอกาสในการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเสริมสร้างความมั่นคง
ชายแดน
4. เพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ให้มีความสะดวก ปลอดภัย มีมาตรฐาน
พร้อมทั้งสามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าชายแดน ฝั่งอันดามัน
กับอ่าวไทย และอาเซียน
5. พัฒนากลไกการบริหารจัดการและการบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล และมี
ความทันสมัย
3. เป้าประสงค์รวม (Objective)
- เศรษฐกิจจังหวัดมีการขยายตัว มูลค่าภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคม
มีสันติสุข และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
๑. การพัฒนาอุทยานธรณีโลกและการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสากล
๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แปรรูป การบริการ และการค้าชายแดน เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่า
สินค้าการเกษตร ประมง และภูมิปัญญา
๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการคมนาคม การขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนา
จังหวัดและเชื่อมโยงสู่อาเซียน
4. การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
5. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ตามแผนพัฒนาจังหวัด
ประกอบด้วยจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ดังนี้
1. การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยานธรณีโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
2. การสร้างคุณค่า มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพ
3. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาเมืองที่น่าอยู่สะอาด สงบ และสันติสุขบนความหลากหลาย
4. การเตรียมพร้อมเมืองเชื่อมโยงเปิดสู่อาเซียนและนานาชาติ
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งบประมาณพัฒนาจังหวัดสตูล
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล จานวน
204,097,100 บาท
ที่
หน่วยดาเนินการ
โครงการ
งบประมาณ
งบประมาณจังหวัดรวมทั้งสิ้น 30 โครงการ
204,097,100
1 รายการ
1 โครงการปรับปรุงเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
แขวงทางหลวง
20,576,200
สตูล
2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวนานาชาติ
สนง.ท่องเที่ยวฯ
5,980,000
3 โครงการพัฒนาบุคลากรมีมาตรฐานสากลเพื่อการท่องเที่ยว
สนง.ท่องเที่ยวฯ
3,701,900
จังหวัดสตูล
4 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองละงู
อ.ละงู
9,936,700
5 โครงการก่อสร้างพิพิธภัณพ์ซากดึกดาบรรพ์ อาเภอละงู
อ.ละงู/อบต.
19,629,600
จังหวัดสตูล
กาแพง
6 โครงการปรับปรุงถนนจราจรเชื่อมโยงการท่องเที่ยววิถีชุมชน อ.ละงู
8,275,700
7 โครงการเพื่อความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจชุมชน
สนง.เกษตรฯ
4,414,100
8 โครงการเสริมสร้างการน้อมนาแนวพระราชดาริปรัชญาของ
สนง.พช.
เศรษฐกิจพอเพียง
5,150,900
9 โครงการสื่อสารจังหวัดและประชาสัมพันธ์เมืองอุทยานธรณี
โลก
10 โครงการปรับปรุงแหล่งโบราณคดี
11 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล พร้อมหลังคา
12 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
13 โครงการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกบริเวณแหล่งท่องเที่ยว
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลัดพระยาและเขาระยาบังสา

สนง.
ประชาสัมพันธ์ฯ
อ.ควนโดน
อ.ควนโดน
อช.ทะเลบัน
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
หนองปลัดพระยา
และเขาระยาบังสา

14 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประมง
สนง.ประมงฯ
15 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิง นิคมพัฒนาฯ
ถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระ
นางเจ้า พระบรมราชินีนาถทรงพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ
12 สิงหาคม 2559 และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระชนมายุ 60
พรรษา 2 เมษายน 2558

1,000,000
1,480,200
2,842,200
8,893,500
12,111,000
1,330,000
17,182,500
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ที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

หน่วยดาเนินการ

โครงการ
โครงการสตูลสันติสุข
ที่ทาการปกครองฯ
โครงการชุมชนเข้มแข็งพร้อมรับมือภัยพิบัติ
สนง.ป้องกันฯ
โครงการวัฒนธรรมเพิ่มค่ารากฐานสตูลยั่งยืน
สนง.วัฒนธรรมฯ
โครงการก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสียด้วยระบบพืชกรองน้าตาม รพ.ละงู
แนวพระราดาริ โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล
โครงการสร้างคุณธรรมเพื่ออนาคตจังหวัดสตูลที่ยั่งยืน
สนง.พระพุทธฯ
โครงการสร้างแรงงานคุณภาพขับเคลื่อนสตูล สู่ Thailand
สนง.แรงงานฯ
4.0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเลียบคลองมาบัง หมู่ที่ 7
อ.เมือง
ตาบลคลองขุด อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณรอบวัดถ้าเขาจีน หมู่ที่ 1 อ.เมือง
ตาบลคลองขุด อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย เพื่อการมีงานทา
สนง.จัดหางานฯ
ขับเคลื่อนสตูล
โครงการป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง คลองท่าแพ
อ.ท่าแพ
โครงการชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สนจ.สต.
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้มีมาตรฐานสากล
สนง.ท่องเที่ยวฯ
เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
(อบต.ปาล์ม
พัฒนา)
โครงการปรับปรุงแหล่งโบราณคดีเพิงผาปาโต๊ะโร๊ะ
อ.ควนโดน
โครงการปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลา
สนจ.สต
กลางจังหวัดสตูล
โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยและระบบรักษาความปลอดภัย สนง.เจ้าท่าฯ
ท่าเทียบเรือในพื้นที่จังหวัดสตูล
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
1. กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ประจาปี 61

สนจ.สต.

งบประมาณ
1,872,000
2,567,300
3,000,000
2,554,500
1,250,000
3,538,300
5,292,000
2,205,000
636,700
14,210,000
500,000
2,970,000
7,199,700
5,940,000
19,857,100
8,000,000
8,000,000

หน้า 148

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖1

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จานวน 3 โครงการ 7 กิจกรรม งบประมาณ 21,962,150 บาท
รายการ
งบประมาณ
หน่วยดาเนินงาน
(บาท)
จานวน 3 โครงการ 7 กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน
1.1 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดดุลยารามเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม บ้านจีน ต.ฉลุง อ.
เมือง จ.สตูล 1 แห่ง
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
2.1 กิจกรรมการจัดงานแข่งว่าวประเพณีและแสดงว่าว
นานาชาติ
2.2 กิจกรรมการจัดงานมรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหาร
อร่อย
2.3 กิจกรรมจัดทาสื่อมัลติมีเดียเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลสนับสนุนการท่องเที่ยว
3.โครงการต้นแบบการบริหารจัดการสวนยางพาราสู่
เกษตรทางเลือกและสร้างรายได้เสริม
3.1 กิจกรรมก่อสร้างอาคารผสมปุ๋ย 3 หลัง
3.2 กิจกรรมนวัตกรรมการเพิ่มปริมาณน้ายาง
3.3 กิจกรรมต้นแบบการบริหารจัดการสวนยางพาราเพื่อ
การสร้างรายได้

21,961,250
9,813,000 สนง.ท่องเที่ยวฯ จ.
สตูล
9,813,000
9,000,000 สนง.ท่องเที่ยวฯ จ.
สตูล
3,000,000
1,000,000
5,000,000
สนง.เกษตร จ.สตูล
3,148,250
2,775,000
69,650
303,600

โครงการตามแผนพัฒนาภาค ประจาปีงบประมาณ 2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน
33,947,600 บาท
ที่
1

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/รายการ
หน่วยดาเนินการ
งบประมาณจังหวัดรวมทั้งสิ้น 3 โครงการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
สนง.พัฒนาชุมชนฯ
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และคน
ยากจน จานวน 2 โครงการ ดังนี้ (งบ
ภาค)

งบประมาณ
33,947,600
19,897,600
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ที่

2

3

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/รายการ
หน่วยดาเนินการ
1. กิจกรรมกาหนดรูปแบบที่เหมาะสมกับ
บริบทขอพื้นที่(พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน
จานวน 6 แห่ง ในด้านการพัฒนาปรับปรุง
อาคาร การพัฒนาฐานการเรียนรู้ จุด
เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้
2. กิจกรรมการสู่การปฏิบัติ(ขยายผล
อาชีพครัวเรือนสัมมาชีพ จานวน 2,390
ครัวเรือน)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา (งบ สนง.เกษตรและสหกรณ์ฯ
ภาค)
1. กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การเกษตร
2. กิจกรรมติดตามและประเมินผล
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ที่ทาการปกครองจังหวัด
ติด (งบภาค)
สตูล(ป้องกันจังหวัด)
1. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ประจาจุดตรวจ
สาหรับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
(ชรบ.) จานวน ชุดๆละ
บาท

งบประมาณ
10,147,600

9,750,000
3,800,000
3,755,000
45,000
10,250,000
10,250,000

**************
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๑) โครงการอัน เนื่ องมาจากพระราชดาริข องจังหวัดสตูล มี ๑๑ โครงการดาเนิน การ
ระหว่าง ปี พ.ศ.๒๕๓๕ – พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. โครงการฝายคลองท่าแพร
อาเภอควนโดน
๒. โครงการอ่างเก็บน้าบ้านน้าหรา
อาเภอควนกาหลง
๓. โครงการฝายคลองย่าบน
อาเภอมะนัง
๔. โครงการ อ่างเก็บน้าคลองโตนเขาไคร อาเภอมะนัง
๕. โครงการ ฝายทดน้าคลองระเกต
อาเภอมะนัง
๖. โครงการจัดหาน้าให้ราษฎรตาบลน้าผุด อาเภอละงู
๗. โครงการระบบประปาภูเขาน้าตกธารปลิว อาเภอทุ่งหว้า
๘. โครงการฝายแคมป์ขี้พร้า
อาเภอควนกาหลง
๙. โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง ๑๖ พร้อมระบบส่งน้า ตาบลนิคมพัฒนา อาเภอมะนัง(ได้รับ
โปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ในระหว่างดาเนินการ)กรมชลประทาน
๑๐.โครงการพัฒ นาแหล่งน้าผิวดินโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ต.ฉลุ ง
อ.เมือง (ได้รับโปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙) กรมชลประทานเป็นหน่วยดาเนินการ
๑๑. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตามะลังอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ได้รับโปรดเกล้าฯ เมื่อ วันที่
19 ธ.ค. 2554 ขอยกเว้นมติ ครม. ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ขณะนี้อยู่ในระหว่างดาเนินการ(สนง.แขวงทางหลวง
ชนบทสตูล)
๒) การด าเนิ น งานขยายพื้ น ที่ ตามโครงการปิ ด ทองหลังพระสืบ สานแนวพระราชด าริ
จังหวัดสตูล ในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗
๑.โครงการซ่อมแซมอาคารหัวงานและระบบระบายน้าอ่างเก็บน้าบ้านน้าหรา อาเภอควนกาหลง
๒. โครงการซ่อมแซมอาคารหัวงานและระบบระบายน้าฝายแค้มป์ขี้พร้า
อาเภอควนกาหลง
๓. โครงการปรับปรุงระบบส่งน้าอ่างเก็บน้าคลองโตนเขาไคร
อาเภอมะนัง
๓) โครงการปวงประชาเป็น สุข ด้วยพระบารมี (ปี พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕60) งบประมาณ
กระทรวงมหาดไทย
- โครงการจัดทาแปลงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนท่าศิลาบารุงราษฎร์(เพาะเห็ด ทาปุ๋ย
ชีวภาพ และสารสกัดที่ใช้กาจัดศัตรูพืช) หมู่ที่ ๕ ตาลบนาทอน อาเภอทุ่งหว้า งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ของอาเภอทุ่งหว้า ปี พ.ศ.๒๕๕๖
-โครงการศู น ย์ เรี ย นรู้ ต ามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ย ง หลั งอ าเภอมะนั ง(เพาะเห็ ด เลี้ ย งปลา)
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ของอาเภอมะนัง ปี พ.ศ.๒๕๕๗
-โครงการปลู ก ไม้ ไ ผ่ ไ ว้ ใ ช้ ส อยในครั ว เรื อ นและชุ ม ชน หมู่ ที่ ๒ บ้ า นท่ า แพกลาง อ าเภอท่ า แพ
(ปลูกไม้ไผ่หวาน และไผ่หมก)จานวน ๕๐๐ ต้น งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ของอาเภอท่าแพ ปี พ.ศ.๒๕๕๗
-โครงการส่ งเสริมการเลี้ ยงไก่ สามสายพั นธ์กลุ่ มอาชีพ บ้านเขาน้อย หมู่ที่ ๓ ตาบลย่านซื่อ อาเภอ
ควนโดน จานวน ๑๐ ครัวเรือน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ของอาเภอควนโดน ปี พ.ศ.๒๕๕๗
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-โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า/เห็ดฟาง กลุ่มสตรีบ้านนาปรก หมู่ที่ ๙ ตาบลควนโดน อาเภอ
ควนโดน งบประมาณ ๘๘,๕๐๐ บาท ของอาเภอควนโดน ปี พ.ศ.๒๕๕๘
-โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ จานวน ๑ โครงการ
๓ กิจกรรม (โรงเรียนบ้านกลุ่ม ๕ ประชารัฐ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ และ โรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ของสานักงานเกษตรจังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๙
-โครงการต่ อยอดขยายผลเกษตรเพื่ ออาหารกลางวั น ในโรงเรีย นอั น เนื่ องมาจากพระราชด าริ ฯ จ านวน
๑ โครงการ ๓ กิจกรรม (โรงเรียนบ้านกลุ่ม ๕ ประชารัฐ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ และ
โรงเรีย นต ารวจตระเวนชายแดนบ้ านส้ านแดง งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท ของส านั กงานเกษตรจั งหวัด สตู ล

ปี ๒๕๖๐
๔) โครงการปลูกฝังสานึกรักสามัค คีและเริม สร้างความปรองดอง ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐
(งบประมาณกระทรวงมหาดไทย) ที่ทาการปกครองจังหวัดเป็นหน่วยดาเนินการ ดาเนินการเสร็จและเบิก
จ่ายเงินแล้ว และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
๕) โครงการตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ยุทธศาสตร์ที่ ๒)
(โครงการขยายผลเกษตรเพื่ ออาหารกลางวันอัน เนื่ องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.๒๕๖๐) โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน จานวน ๔๔ โรงเรียน งบประมาณ
๗๙๗,๒๗๑ บาท
๖) โครงการเฉลิมพระเกียรติ“สายธารพระบารมีครองราชย์ ๗๐ ปี พระราชินี ๗ รอบ”
ของกระทรวงมหาดไทยกิจกรรมจัดหาถังเก็บน้าขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่บ้าน
ละ ๑๐ ถัง (ติดตั้งถังติดกันในที่เดียวกัน)และมีการติดตั้งในที่สาธารณะหรือสถานที่ราชการ จานวน ๔ อาเภอ
๗ หมู่บ้าน คือ อ.เมือง ๒ หมู่บ้าน, อ.ละงู ๒ หมู่บ้าน, อ.ทุ่งหว้า ๒ หมู่บ้าน และ อ.ควนโดน ๑ หมู่บ้าน
๗) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐
ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๑๒
สิงหาคม ๒๕๕๙ และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ ๖๐
พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ กิจกรรมก่อสร้างพลับพลาที่ประทับจาลอง และก่อสร้างโรงงานแปรรูปปาล์ม
น้ามันจาลอง ของบประมาณแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสตูล ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณ ๑๗,๑๘๒,๕๐๐
บาท ของผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูล เป็นหน่วยดาเนินการ
๘) โครงการรักราษฎร์ รักษ์แผ่ นดิน สืบสานแนวทางพระราชดาริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน
๒๕๕๘ จังหวัดสตูล งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๕๗ สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูลเป็น
หน่วยดาเนินการ
๙) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ โครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชดาริ ปี ๒๕๖๐ งบประมาณ ๒,๙๙๙,๗๖๕ บาท สนง.
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล เป็นหน่วยดาเนินการ
๑๐) โครงการปลูกต้นยางนาถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๐ อาเภอละ ๑ ไร่(ไร่ละ ๑๐๐ ต้น)
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๑๑) โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้ า พ่ อ ภายใต้ ร่ ม พระบารมี เพื่ อ การพั ฒ นาการเกษตร
อย่างยั่งยืน” ปี ๒๕๖๐ ชุมชนละ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท จานวน ๒๔๖ โครงการ งบประมาณ ๑๐๔,๖๙๓,๒๘๖ บาท
สนง.เกษตรจังหวัดสตูล เป็นหน่วยดาเนินการ

๑๒) แผนการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนเพียงหลวง
ในทู ล กระหม่ อ มหญิ งอุ บ ลรั ต นราชกั ญ ญา สิ ริ วั ฒ นาพรรณวดี ประจ าปี งบปี ป ระมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
งบประมาณ ๕๒๐,๐๐๐ บาท ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูล เป็นหน่วยดาเนินการ
๑๓) โครงการ TO BE Number ONE เริ่ ม ต าเนิ น การตั้ งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๖๐
ได้รับการจัดสรรงบตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ๒๕๖๐ จานวน ๓,๕๒๙,๙๘๖ บาท สนง.สาธารณสุข
จังหวัดสตูล เป็นหน่วยดาเนินการ
๑๔) ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗- ๒๕๖๐ มีจานวน
ทั้งสิ้น ๑๙ เรื่อง ดังนี้
๑.เรื่องที่อยู่อาศัย
๒.เรื่องที่ดิน และเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทากิน
๓.เรื่องหนี้สิน เงินทุนเลี้ยงชีพ อาชีพที่มั่นคง
๔.เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน(ถนน ประปา ไฟฟ้า สะพาน แหล่งน้า ระบบส่งน้า)
๑๕) กองทุน แม่ของแผ่น ดิน ดาเนิน การตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘- ๒๕๖๐ มีจานวน ๑๙๐
กองทุน (ได้รับเงินพระราชทานขวัญถุง หมู่บ้านละ ๘,๐๐๐ บาท) สานักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัดสตูล เป็น
หน่วยดาเนินการ
๑๖) ปัญหาขยะเกาะหลีเป๊ะ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จเยือนเกาะหลีเป๊ะทรงทอดพระเนตรเห็นปัญหาขยะมูลฝอยบนเกาะจึงทรงมีพระราชดาริให้มี
การแก้ไขปัญหาขยะบนเกาะหลีเป๊ะ ซึ่งมีหลายหน่วยงานลงไปแก้ไขปัญหา ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขต
ของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ซึ่งต้องทาหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ไปยังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์พืช
ก่ อ น ต่ อ มาในปี ๒๕๖๑ ได้ ม อบหมายให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด สตู ล ด าเนิ น การแก้ ไขปั ญ หาขยะ
เกาะหลี เป๊ ะ ได้จั ดท าโครงการศึก ษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอีย ดระบบจั ดการขยะมู ล ฝอย
เกาะหลีเป๊ะแบบครบวงจร
*****************************
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โครงการสาคัญของจังหวัด
 โครงการสะพานถนนสตูล – เปอร์ลิส (ตามะลัง – ปูยู – บูเก็ตปูเต๊ะ)
ความเป็นมา
จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่มีชายติดต่อกับประเทศมาเลเซีย และอยู่ภายใต้โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT) ซึ่งมีข้อตกลงด้านการพัฒนาร่วมกันในภูมิภาคหลายประการ รวมทั้งการ
พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเพื่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าชายแดน ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว ทุกฝ่ายจึงมีความเห็นร่วมกันว่าควรจะมีการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสตูลกับรัฐเปอร์ลิส
ประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นการเปิดเส้นทางการขนส่งสินค้าและเส้นทางสัญจรของประชากรทั้งสองประเทศ
และภูมิภาค
 พ.ศ. 2530 จั ง หวัด สตู ล ได้ เสนอโครงการทางเชื่ อ มสตู ล -เปอร์ ลิ ส สู่ ค ณะรั ฐ มนตรี ผ่ า น
กระทรวงมหาดไทย
 พ.ศ. 2531 กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาความมั่นคงแห่งชาติและเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
 พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ ให้มีโครงการถนนสตูล -เปอร์ลิสตามที่ก
ระทรวงมหาดไทยเสนอและมอบให้กรมทางหลวงไปศึกษาความเหมาะสม ความเป็นไปได้และงบประมาณ
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
 พ.ศ.2537 การประชุม IMT-GT ที่อินโดนีเซีย ได้เห็นชอบโครงการถนนสายสตูล -เปอร์ลิส
เป็นโครงการที่ต้องมีการศึกษาความเหมาะสมก่อน
 พ.ศ. 2540 กรมทางหลวงรายงานผลการศึกษาโดยเลือกแนวทาง D จาก 4 แนวทาง ที่คาดว่าจะมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ระยะทาง ๓๕ กิโลเมตร วงเงินค่าก่อสร้าง 3,905 ล้านบาท (มูลค่าปี 2539)
ก่อสร้างในฝั่งไทยระยะทาง 35 กิโลเมตร และก่อสร้างไปยังฝั่งมาเลเซียระยะทาง ๓ กิโลเมตร
 พ.ศ.2542 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการศึกษา และให้กรมทางหลวงเสนอผล
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่ งชาติพิจารณาให้ได้ข้อยุติก่อนดาเนินการ
ขั้นตอนต่อไป
 พ.ศ.2543 คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ มี ม ติ ไ ม่ เห็ น ชอบรายงานการวิ เคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและให้ศึกษาทางเลือกเส้นทางอื่นแทน
 พ.ศ. 2552 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะมุขมนตรีรัฐเปอร์ลิส ประเทศ
มาเลเซีย เพื่อหารือโครงการพัฒ นาโครงข่ายทางหลวงสายสตูล -เปอร์ลิส ซึ่งได้รับการบรรจุไว้ใน IMT- GT
Roadmap แต่เนื่องจากบริเวณวังเกลียนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม อีกทั้งยังมี
ลักษณะถนนผ่ าน พื้นที่ภูเขา เส้นทางลั ดเลาะไปตามไหล่ เขา มีความลาดชันสูง รัฐเปอร์ลิ สจึงได้ขอให้ ทบทวน
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แนวทางใหม่ จังหวัดสตูลจึงมีแนวคิดจัดทาโครงการเจาะอุโมงค์เชื่อมทางหลวง ระหว่างจังหวัดสตูลและรัฐเปอร์
ลิส โดยโครงการดังกล่ าวจะขุดเจาะอุโมงค์ผ่ านภูเขาสั นกาลาคีรี ซึ่งกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศมาเลเซีย เป็ น ระยะทาง 4 กิโลเมตร ในเบื้องต้นประเทศมาเลเซียยอมรับในหลั กการและให้ การ
สนับสนุนโครงการ ผลจากการหารือดังกล่าว จังหวัดสตูลจึงเสนอโครงการเจาะอุโมงค์เชื่อมทางหลวงระหว่าง
จังหวัดสตูลและรัฐเปอร์ลิสต่อรัฐบาล ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. 2553 เห็นชอบใน
หลักการให้มีการก่อสร้างอุโมงค์เชื่อมทางหลวงระหว่างจังหวัดสตูล และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย โดยให้
กรมทางหลวงเป็ น หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การศึ ก ษาความเหมาะสมด้ านเศรษฐกิ จ วิ ศ วกรรม และ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ กรมทางหลวงจึงได้จ้างบริษัทที่ปรึกษา ดาเนินการศึกษาความเหมาะสม
ของโครงการดังกล่าวด้วยงบประมาณ 35 ล้านบาท จนถึงขณะนี้ผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการยัง
ไม่แล้วเสร็จ
 พ.ศ. 2557-2558 จังหวัดสตูลและรัฐเปอร์ลิส มีความเห็นร่วมกันว่าควรผลักดันเส้นทางใหม่คือ
โครงการถนนสะพานสตูล - เปอร์ลิส (ตามะลัง – ปูยู - บูเก็ตปูเต๊ะ) ซึ่งเป็นคนละเส้นทางกับที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติไม่อนุมัติ เป็นเส้นทางใหม่ที่ไม่ผ่านพื้นที่ป่าชายเลน ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
หากมีก ารก่ อสร้างตี น สะพานจะสามารถสร้างประโยชน์ ในการเป็ น ปะการังเที ยมได้ อีก ด้ว ย หากด าเนิ น
โครงการแล้วเสร็จก็จะสามารถสร้างประโยชน์ร่วมกันในหลายๆด้าน อาทิ ด้านการท่องเที่ยว การค้า การ
ลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงกันของประชาคมอาเซียน
แผนที่การก่อสร้างโครงการถนนสะพานสตูล – เปอร์ลิส (ตามะลัง-ปูยู-บูเก็ตปูเต๊ะ)
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ภาพเส้นทางเชื่อมจากรัฐเปอร์ลิสและกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ภาพเส้นทางเชื่อมจากจังหวัดสตูลสู่จังหวัดทางฝั่งอันดามัน

ภาพเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างรัฐเปอร์ลิส สู่จังหวัดทางฝั่งอันดามัน
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ภาพเปรียบเทียบเส้นทางปัจจุบันและโครงการถนนสะพานสตูล – เปอร์ลิส

การดาเนินงานและความคืบหน้าของโครงการ
 วันที่ 24 มีนาคม 2557 การประชุมระหว่างรัฐเปอร์ลิสและจังหวัดสตูล ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล ได้มี
การเสนอความต้องการและมีความเห็นตรงกันเรื่องเปิดจุดผ่านแดน โดยการก่อสร้างถนนสะพานเชื่อมจังหวัดสตูลรัฐเปอร์ลิส
 วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 การประชุมร่วมคณะหอการค้าจังหวัดสตู ลกับคณะหอการค้าจีน ประเทศ
มาเลเซีย ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล ผลจากการประชุมและได้ร่วมลงนามความเข้าใจกับหอการค้าจีนของ
มาเลเซีย 4 รัฐได้แก่ เปอร์ลิส ปี นัง เคดาห์และเปรัค ทุกฝ่ายเห็นประโยชน์ร่วมกันในการผลักดันโครงการ
ถนนสะพานสตูล-เปอร์ลิส
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ภาพการประชุมร่วมคณะหอการค้าจังหวัดสตูลกับคณะหอการค้าจีน ประเทศมาเลเซีย
 วัน ที่ 9 กัน ยายน 2557 การประชุม คณะกรรมการร่ว มภาครัฐ และเอกชน เพื่อแก้ ไขปั ญ หาทาง
เศรษฐกิจ
จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/ 2557 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนโครงการสะพานสตูล-เปอร์ลิส (ตามะ
ลัง -ปูยู - บู เก็ตปู เต๊ะ) จั งหวัดสตู ล ระยะทาง 14 กิโลเมตร วัตถุประสงค์เพื่อเปิดจุดผ่ านแดน การท่องเที่ยว
การค้า การลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 วันที่ 17 ตุลาคม 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและรองเลขาธิการสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม
แห่งชาติ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ศึกษาผลกระทบแล้วมีความเห็นโดยสรุปว่า การก่อสร้างถนนสะพานสตูล เปอร์ลิส (ตามะลัง- ปูยู-บูเก็ตปูเต๊ะ) เป็นการก่อสร้างในทะเลเป็นคนละเส้นทางกับที่สานักนโยบายแผนและ
สิ่งแวดล้อมเคยไม่อนุมัติเนื่องจากเห็นว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่เป็ นเส้นทางใหม่ที่ไม่ผ่านพื้นที่ป่าชาย
เลน นอกจากนี้ยังเห็นว่าเส้นทางดังกล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเส้นทางที่จะก่อสร้าง
ในทางทะเล ซึ่งเป็นทะเลโคลนน้าตื้นและมีร่องน้าเพียงร่องเดียว
ภาพผวจ.สตูลและรองเลขาธิการ สศช. ศึกษาพืนที่ก่อสร้าง

 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 การประชุมกรมการจังหวัดระหว่างส่วนราชการจังหวัดสตูล ได้มีการลง
นามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือสนับสนุนโครงการสะพานสตูล - เปอร์ลิส ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
จังหวัดสตูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชนจังหวัดสตูล มีเจตนารมณ์และความเห็น
สอดคล้องกัน ในการดาเนินการสนับสนุนผลักดัน โครงการถนนสะพานสตูล-เปอร์ลิส (ตามะลัง- ปูยู- บูเก็ตปูเต๊ะ)
โดยจะขอให้ความร่วมมือในทุกรูปแบบ เพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ อันจะนามาซึ่งประโยชน์
โดยรวมของจังหวัดสตูล
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ภาพภาครัฐและเอกชนในสตูลลงนาม MOU
 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 มีคาสั่งจังหวัดสตูลที่ 1861/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางาน
ขับเคลื่อนโครงการถนนสะพานสตูล -เปอร์ลิส (ตามะลัง -ปูยู -บูเก็ตปูเต๊ะ) เพื่อให้การดาเนินงานตามโครงการ
ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
เป็นรองประธาน และคณะทางานประกอบด้ วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชนจังหวัดสตูล เป็นคณะทางาน หัวหน้าสานักงานจังหวัดสตูลเป็นเลขานุการ
มีอ านาจหน้ าที่ ส ารวจ รวบรวมข้ อมู ล วิเคราะห์ /สั งเคราะห์ สนั บ สนุน การด าเนิน งานของส่ ว น ราชการที่
เกี่ยวข้อง
1. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการดาเนินโครงการ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นและเกี่ยวข้องให้สาธารณชนได้รับทราบเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
3. ให้ส่วนราชการเสนอแต่งตั้งคณะทางานชุดย่อยที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดเฉพาะด้านได้
4. ดาเนินงานการอื่นใดตามที่เห็นสมควรเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ไปสู่ผลสัมฤทธิ์
 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จากการประชุมคณะทางานขับเคลื่อนโครงการสะพานสตูล -เปอร์
ลิส(ตามะลัง-ปูย-ู บูเก็ตปูเต๊ะ) จังหวัดสตูล สรุปความเห็นได้ดังนี้
1. เส้นทางสายวังประจัน อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล-วังเกลียน รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
2. การก่อสร้างอุโมงค์เชื่อมระหว่างจังหวัดสตูล – รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย อยู่ระหว่าง
การศึกษาของประเทศไทย แต่ทราบว่าประเทศมาเลเซียค่อนข้างไม่เห็น ด้วย เนื่องจากต้องตัดผ่านพื้นที่ลุ่มน้า
สาคัญและเขตอนุรักษ์ป่าของรัฐเปอร์ลิส
3. การก่อสร้างถนนสะพานสตูล -เปอร์ลิส (ตามะลัง-ปูยู-บูเก็ตปูเต๊ะ) บริเวณเส้นทางที่จะสร้าง
ถนนสะพานเป็นเส้นทางใหม่ มีช่องลอดร่องน้าเพียงร่องเดียว ไม่มีผลกระทบต่อการเดินเรือแต่อย่างใด กรณีนี้
ทางรัฐเปอร์ ลิส มีความพร้อมและจั งหวัดสตูลทุ กภาคส่ว นสนับสนุนการก่อสร้าง ภาคเอกชนและนักธุรกิจ
ประเทศจีนมีความประสงค์ต้องการลงทุน สาหรับเส้นทางที่จะเดินเรือไปรัฐเปอร์ลิสในอดีตเคยเป็นเส้นทางโดย
เรือโดยสาร แต่ปัจจุบันมีเฉพาะเรือขนส่งสินค้าขนาดเล็กเพียง 22 ลา ขนาดไม่เกิน 25 ตันกรอส น้าลึกโดย
เฉลี่ยประมาณ 1 เมตร การพัฒนาให้มีเรือโดยสารจึงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากต้องขุดร่องน้าใหม่
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 วัน ที่ 16 ธั น วาคม พ.ศ. 2557 จั งหวั ด สตู ล ได้ มี ห นั งสื อ ถึ งนายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ว่า การ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงคมนาคม ปลั ด กระทรวงคมนาคม และเลขาธิ ก ารส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอให้พิจารณาสนับสนุนโครงการถนนสะพานสตูล-เปอร์
ลิส (ตามะลัง-ปูย-ู บูเก็ตปูเต๊ะ)
 วัน ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 จังหวัดสตูล ได้มีห นังสื อถึงบริษัท ซีเอชเอฟไทย จากัด และ
บริษั ท เอแอนด์ เอ็ม อาร์ ท คอนสตรัค ร์ ชั่น จากัด ให้ ด าเนิ น การศึก ษาผลกระทบต่อ สิ่ งแวดล้ อ ม พร้อมกั บ
ออกแบบแปลน กาหนดรายละเอียดโครงการ
 วันที่ 18 มี นาคม พ.ศ. 2558 จั งหวั ดสตู ลมี หนั งสื อถึ งกรมอุ ทกศาสตร์ กรมแผนที่ ทหาร กรม
สนธิสัญญาและกฎหมาย กองทัพเรื อภาค ๓ และส านักงานสภาความมั่นคงแห่ งชาติพิ จารณาให้การสนั บสนุ น
โครงการถนนสะพานสตูล - เปอร์ลิส (ตามะลัง-ปูย-ู บูเก็ตปูเต๊ะ)
 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประชุมร่วมกับนายบักกรี บินดาโต๊ะอาลี
รอง มุขมนตรีรัฐเปอร์ลิส ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยนายบักกรีแจ้งว่ารัฐบาลกลางประเทศมาเลเซียไม่
สนับสนุนโครงการเจาะอุโมงค์เนื่องจากมีปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับใช้งบประมาณสูงมาก แต่
รัฐเปอร์ลิสเห็นด้วยและสนับสนุนกับโครงการถนนสะพานสตูล-เปอร์ลิส (ตามะลัง-ปูยู-บูเก็ตปูเต๊ะ) เนื่องจากไม่
กระทบสิ่งแวดล้อม และทางเปอร์ลิสได้มีการเตรียมการไว้บางส่วนแล้ว

ภาพการประชุมร่วมกับรัฐเปอร์ลิส ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล
 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายเพิ่มศักดิ์ บ้าน
ใหม่ เลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ป ระจ าส านั ก นายกรั ฐ มนตรี นายสุ ร ศั ก ดิ์ เรี ย งเครื อ ผู้ ต รวจราชการส านั ก
นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางไปสารวจพื้นที่โครงการถนนสะพานสตูล -เปอร์ลิส (ตามะลัง-ปูยู -บูเก็ตปู
เต๊ะ) และรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
ภาพผวจ.สตูล เลขานุการรมต.สร และคณะส้ารวจพืนที่
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 วันที่ 15-16 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ การประชุมคณะทางานสาขาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคมขนส่งและพลังงานภายใต้แผนเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT) ครั้งที่ 7
ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กทม. โดยมีนางปาริชาติ คชรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ทาหน้าที่
คณะผู้แทนฝ่ายไทย พร้อมคณะผู้แทนจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมมีมติ
เห็ น ชอบในหลั ก การ ให้ บ รรจุ โ ครงการถนนสะพานสตู ล -เปอร์ ลิ ส (ต ามะลั ง -ปู ยู -บู เ ก็ ต ปู เต๊ ะ ) ใน
Implementation Blueprint (IB) ปี ค .ศ.2012-2016 เป็ น โครงการที่ ข อเสนอให้ บ รรจุ ใ หม่ ซึ่ ง จะต้ อ ง
รายงานผลความก้าวหน้าในการประชุมระดับ มุขมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างไม่เป็นทางการและ
ทางการ (CMGF Retreat และ CMGF Meeting) ครั้งต่อไป
ภาพการประชุมคณะท้างานสาขาพัฒนาโครงสร้างพืนฐานฯ IMT-GT ครังที่ ๗

 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 จังหวัดสตู ลได้ มี หนั งสื อถึ งกระทรวงคมนาคม รายงานผลการ
ดาเนินงานเพื่อขอความสนับสนุนโครงการถนนสะพานสตูล - เปอร์ลิส (ตามะลัง-ปูย-ู บูเก็ตปูเต๊ะ)
 วั น ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 จั ง หวั ด สตู ล ได้ มี ห นั ง สื อ ถึ ง รองนายกรั ฐ มนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เพื่อขอความสนับสนุนโครงการถนนสะพาน
สตูล - เปอร์ลิส (ตามะลัง- ปูยู-บูเก็ตปูเต๊ะ)
 วัน ที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2558 จังหวัดสตูลได้มีหนังสื อถึงกระทรวงคมนาคม ขออนุญาตให้ ผู้ ว่า
ราชการจั งหวัดสตูลและผู้ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสตูล เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อรายงาน
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
 วันที่ 17 สิงหาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
ให้นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นาเสนอข้อมูลการก่อสร้างถนนสะพานสตูล -เปอร์ลิส ณ ห้อง
ประชุมท่าอากาศยานกระบี่ จ.กระบี่

ภาพผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลน้าเสนอข้อมูลถนนสะพานสตูล-เปอร์ลิส แก่รมว.คมนาคม
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 วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้นาเสนอข้อมูลสะพานสตูล – เปอร์ลิส ให้
คณะทางานศึกษาด้านคมนาคมและขนส่ง เพื่อเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
และคณะเดินทางไปสารวจสถานที่ โดยคณะฯ ได้ให้ความเห็นว่าสมควรมีเอกสารที่เกี่ยวข้องจากรัฐเปอร์ลิสประ
กอบด้วย
 วันที่ 3 กันยายน 2558 จังหวัดสตูล ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังรัฐเปอร์ลิส ในการให้
ความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจาเขตพื้นที่การ
ท่ องเที่ ยวอั น ดามั น ครั้ งที่ 1/2559 รองนายกรั ฐมนตรี พลเอก ธนะศั กดิ์ ปฏิ มาประกร ได้ มอบหมายให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูล ให้ของบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ
งบประมาณประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน งบประมาณ 35 ล้านบาท ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการก่อสร้าง
ถนนสะพานสตูล – ปอร์ลิ ส (ตามะลั ง-ปู ยู -บู เก็ตปู เต๊ะ) ส านักงานการท่ องเที่ ยวและกี ฬาจังหวัดสตูล ประสาน
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุนงบประมาณ 35 ล้านบาท เพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสะพาน
สตูล – เปอร์ลิส
 วันที่ 9 มีนาคม 2559 รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ตรวจพื้นที่จังหวัดสตูล
เพื่อศึกษาปัญหาความมั่นคงชายแดน

 วัน ที่ 30 พฤษภาคม 2559 จั งหวั ดสตู ล ได้ มี ค าสั่ งที่ 947/2559 แต่ งตั้ งเจ้ าหน้ าที่ ศู น ย์
ประสานงานโครงการสะพานสตูล - เปอร์ลิสและโครงการสาคัญอื่นๆ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (นายสร
เดช สุนทรารชุน) เป็นผู้อานวยการศูนย์และมีหัวหน้าราชการที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทาหน้าที่สารวจ
รวบรวมข้อมูลและสนับสนุนการดาเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตลอดจนประสานความร่วมมือกับทุก
ภาคส่ วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ การดาเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์แ ละเป้าหมายที่
กาหนด
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 วันที่ 7 มิถุนายน 2559 จังหวัดสตูล ได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานโครงการสะพาน
สตูล – เปอร์ลิ สและโครงการส าคัญอื่นๆ ครั้งที่ 1/2559 เพื่อมอบหมายภารกิจหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ติดตามความคืบหน้าของโครงการฯ
 วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 จังหวั ดสตูล ได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานโครงการ
สะพานสตูล – เปอร์ลิสและโครงการสาคัญอื่นๆ ครั้งที่ 2/2559 เพื่อมอบหมายภารกิจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และติดตามความคืบหน้าของโครงการฯ โดยมีสาระสาคัญ คือ การพิจารณาจัดทา Road Map ประกอบด้วย 3
แนวทาง โดยมีมติเห็นชอบให้ดาเนินการแบบคู่ขนาน
 วันที่ 10 ตุลาคม 2559 จังหวัดสตูล ได้มีการประชุมหารือเรื่องโครงการสะพานสตูล -เปอร์ลิส (ตา
มะลัง- ปูย-ู บูเก็ตปูเต๊ะ) ติดตามความคืบหน้าของโครงการฯ ทั้งฝั่งไทยและมาเลเซีย

 วันที่ 15 ธันวาคม 2559 จังหวัดสตูล ได้มีการประชุมหารือเรื่องโครงการสะพานสตูล -เปอร์ลิส
(ตามะลัง- ปูยู-บูเก็ตปูเต๊ะ) ติดตามความคืบหน้าของโครงการฯ ทั้งฝั่งไทยและมาเลเซีย โดยฝั่งมาเลเซียเสนอให้
จังหวัดสตูลเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Commission for
Bilateral Cooperation : JC) ไทย – มาเลเซีย เพื่อผลักดันโครงการต่อไป
 วันที่ 29 เมษายน 2560 ในการประชุมระดับผู้นาครั้งที่ 10 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
สามฝ่ า ย อิ น โดนี เ ซี ย -มาเลเซี ย -ไทย (The 10th IMT-GT Summit (พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
นายกรัฐมนตรี ได้เสนอแนะการพัฒนาเครือข่ายความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานแนวระเบียงเศรษฐกิจ
IMT-GT ในด้านตะวัน ตกของระเบี ย งฯ ซึ่งขอให้ มี การสนั บ สนุ น การก่อสร้างเส้ น ทางหลวง สตูล -เปอร์ลิ ส
รวมอยู่ ด้ ว ย ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ (สศช.) ได้ ก าหนดตาราง
มอบหมายภารกิจ การขับเคลื่อนการก่อสร้างทางหลวงสตูล -เปอร์ลิส โดยมอบหมายให้ สศช. กรมทางหลวง
กรมศุลกากร กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่ งชาติ และกระทรวงมหาดไทย เป็น
หน่วยงานหลักรับผิดชอบ
 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ได้จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมื อ 4 ฝ่าย ในการศึกษาโครงการ
ถนนสะพานสตูล-เปอร์ลิส ประกอบด้วย จังหวัดสตูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หอการค้าจังหวัดสตูล และ
บริษัทมิตราคม จากัด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและทางบในโครงการสะพานถนนสตูล-เปอร์ลิส ให้เห็นรูปธรรมภายใน 2ปี
2. เพื่อร่วมกันศึกษาและผลักดันให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดสตูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการสะพาน
สตูล-เปอร์ลิส
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 วันที่ 11 กันยายน 2560 จากการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ระยะ 20 ปี และแผน
ดาเนินงานระยะห้าปี 2560-2564 แผนงาน IMT-GT ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ ผู้อานวยการส่วน
IMT-GT สานักงานยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กล่าวถึงการเชิญฝ่ายมาเลเซียเข้ามามีส่วนร่วม ในการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการทางหลวง สตูล –เปอร์ลิส รวมทั้งผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยยกตัวอย่างกรณีการก่อสร้างสะพานเชื่อม
ที่ อาเภอแว้ง และตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 วันที่ 29 กันยายน 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการในการกล่าวกับ
ประชาชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ในการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสตูล ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาความเชื่อมโยงโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ จ.สตูล โดยให้กระทรวงคมนาคม (กรม
ทางหลวง) ร่วมกับกระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) สศช. กต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดาเนินการ
พัฒ นาโครงข่ายเส้นทางหลวงสตูล -รัฐปะลิส ประเทศมาเลเซี ย เพื่อเชื่อมโยงทางตะวันตกไปยังรัฐปีนัง และ
เชื่อมโยงทางทะเลไปยัง สุมาตรา โดยให้ดาเนินการให้เป็นรูปธรรมและกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจน
----------------------------------------------------------------------------------------------
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 การดาเนินงานอุทยานธรณีสตูล(Satun Geopark) สู่อุทยานธรณีระดับโลก (UNESCO Global Geopark)
จั ง หวั ด สตู ล เป็ น จั ง หวั ด ที่ อ ยู่ สุ ด เขตเดนใต้ ข องประเทศไทยด้ า นฝั่ ง ทะเลอั น ดามั น ห่ า งจาก
กรุงเทพมหานคร ๙๗๓ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๘๐๗.๕๒๒ กิโลเมตร (นับรวมพื้นที่ที่เป็นส่วนของน้า
ทะเล) เป็นลาดับที่ ๖๓ ของประเทศ ลักษณะภูมิศาสตร์เป็นภูเขาสูงทางทิศเหนือและทิศตะวันออกค่อยลาด
เอียงลงสู่ ท ะเลทางตะวัน ตกของจั งหวัด เป็ น แหล่ งชุมชนโบราณ ปรากฏหลั กฐานชัดเจนทั้ งหลั กฐานด้าน
โบราณคดี และหลักฐานที่แสดงถึงการสืบทอดทางประเพณีและวัฒนธรรมมาแต่ ยุคก่อน จังหวัดสตูลมีความ
เพียบพร้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเลที่สมบูรณ์และถือเป็นต้นทุนของ
จังหวัดสตูลที่ส่งเสริมเกื้อกูลให้จังหวัดสตูลมีศักยภาพในการพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน โดยเฉพาะ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่นับได้ว่า สร้างชื่อเสียงมากที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยและระดับนานาชาติ ดัง
ปรากฏในวิสัยทัศน์จังหวัดสตูล (Vision) “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์”
การค้นพบหลักฐานทางด้านธรณีวิทยา
ในจังหวัดสตูล อาทิ เช่น ชั้นหินในมหายุคพาลี
โอโซอิก (Paieozoic Era) ที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดใน
ประเทศไทยตั้ งแต่ ยุ ค แคมเบรี ย น (Cambrain
Period) นั่ น คื อ “กลุ่ ม หิ น ตะรุ เตา ( Tarutao
Group)”เป็นต้นมา รวมถึงการค้นพบซากดึกดา
บรรพ์โบราณ (Fossil) ต่างๆ อาทิ เช่น ซากดึก
ด าบรรพ์ ข องแมงดาทะเลโบราณ (Trilobite)
และหอยโบราณ หิ น สาหร่ า ยทะเลสี แ ดง
(Stromatolite) ซากปลาหมึกทะเลโบราณ ซากแกรปโตไลต์ ซากเทนทาคิวไลต์ ซากไครนอยด์หรือพลับพลึง
ทะเล และซากปะการังโบราณ เหล่ านี้ นั บ เป็น หลั กฐานทางธรณี วิทยาที่ ส ามารถบ่งชี้ ได้ว่าจังหวัดสตูล นี้ มี
วิวัฒนาการมาตั้งแต่อดีตหรือว่า ๕๐๐ ล้านปีก่อน นอกจากนี้การค้นพบซากดึกดาบรรพ์ขากรรไกรและแผ่นฟัน
กรามล่างของช้างโบราณสกุลสเตโกดอน แผ่นฟันกรามของช้างโบราณเอลิฟาส กรามแรดโบราณ เขากวาง
บริเวณถ้าเลสเตโกดอน (หรือถ้าวังกล้วย)บ่งบอกอายุประมาณ ๑.๘ - ๐.๐๑ ล้านปีก่อนเป็นต้น การค้นพบ
หลักฐานสาคัญเหล่านี้ถือได้ว่าจังหวัดสตูลเป็นพื้นที่ที่มีความสาคัญและมีความโดดเด่นทั้งทางด้านธรณีวิทยา
ด้านซากดึกดาบรรพ์ และด้านแหล่งเรียนรู้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง
วั น ที่ 3 พฤศจิ กายน 2552 กรมทรั พ ยากรธรณี กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ ม
ได้กาหนดให้พื้นที่จังหวัดสตูล เป็ น Pilot Project ในการที่จะผลั กดันไปสู่ อุทยานธรณี โลก จึงได้มีการส ารวจ
แหล่งธรณีวิทยาในจังหวัดสตูล พบแหล่งธรณีวิทยาที่มีความสาคัญ จานวน 72 แหล่ง ทั้งบนบกและในทะเล
วันที่ 7 กันยายน 2554 จังหวัดสตูล ได้จัดตั้งคณะทางานอุทยานธรณีประจาจังหวัดสตูล ขึ้น โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน และมี ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล

หน้า 165

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖1

เป็นเลขานุการ ขณะนี้จังหวัดสตูลมีศูนย์เรียนรู้กลางทางอุทยานธรณี 2 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหว้า
และโรงเรียนกาแพงวิทยา
วั น ที่ 14 สิ งหาคม 2557
จั ง หวั ด สตู ล ได้ ป ระกาศการจั ด ตั้ ง
อุทยานธรณีระดับจังหวัด ในชื่ออุทยาน
ธรณี ส ตู ล (SatunGeoparkซึ่ งมี พื้ น ที่
ครอบคลุ ม ทั้ งหมด ๔ อ าเภอ ได้ แ ก่
อาเภอทุ่งหว้า อาเภอมะนัง อาเภอละงู
อ าเภอเมื อ ง (เฉพาะเขตอุ ท ยานตะรุ
เตา) และมีแหล่งทั้งหมด ๗๒ แหล่ง ซึ่ง
ประกอบด้วยแหล่งธรณี ซากดึกดาบรรพ์ แหล่งธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี และวิธีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อาคารเก่า ฯลฯ ที่จะต้องพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาวิจัย มอบหมายให้ นาย
ณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหว้า เป็นผู้อานวยการอุทยานธรณีสตู ล ในส่วนของ
การศึกษาและรายงานข้อมูลทางวิชาการ กรมทรัพยากรธรณี ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน และ
ทรัพ ยากรธรณี ภ าคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อเฉลิ ม พระเกียรติ มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ นครราชสี มา ท าการศึกษา
รวบรวม และจัดทาเป็นแผนแม่บทสาหรับจะใช้ในการบริหารจัดการอุทยานธรณีจังหวัดสตูล
มกราคม 2558 ผู้เชี่ยวชาญจาก UNESCO จานวน 3 คน ประกอบด้วย Prof Dr.Nicholaos Zouro นายก
สมาคมเครือข่ายอุทยานธรณีโลก จากประเทศกรีซ , Prof Zhang Jianping ผู้อานวยการศูนย์วิจัยเพื่อการ
สารวจและประเมินอุทยานธรณี จาก China University of Geosciences ประเทศจีน และ Dr. Jayakumar
Ramasamy จาก UNESCO ประเทศไทย ได้เดินทางมาพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อประเมิน เบื้องต้นในการสนับสนุน
ให้จังหวัดสตูลสู่อุทยานธรณีโลก ได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญ ว่า จังหวัดสตูลมีความเหมาะสม และมีความพร้อมที่
จะผลักดันไปสู่อุทยานธรณีโลกสูง
วันที่ 12 มีนาคม 2558 ได้ลงนาม MOU ร่วมกัน ระหว่าง จังหวัดสตูล กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ ตะรุเตา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
เภตรา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ าเขาบรรทัด ส านักงานส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล และส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล รวมเป็น 22 หน่วยงาน
วันที่ 31 มีนาคม 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้มีหนังสือแสดงความจานงไปยัง Prof. Mc Keever
Secretary of the IGCP, EES/EGR เพื่อยืนยันความพร้อมของอุทยานธรณีสตูล สู่อุทยานธรณีระดับโลก
วัน ที่ 8 พฤศจิ ก ายน 2559 คณะรัฐ มนตรีมี มติ เห็ น ชอบให้ เสนออุท ยานธรณี ส ตู ล เป็ น สมาชิ ก
อุทยานธรณีโลกขอยูเนสโก (UNESCO Global Geopark) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสนอ
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 2559 อนุสนธิการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งอุทยาน
ธรณี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ให้อุทยานธรณีสตูล เป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ ที่แรกของประเทศไทย
วันที่ 25-29 กรกฎาคม 2560 คณะผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโก Prof.Artur Sa ผู้ประเมินจาก
ประเทศโปรตุเกต และ Mr.Li Wei ผู้จัดการสานักงานอุทยานธรณีเขาหวงซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ลง
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พื้นที่จังหวัดสตูล ในประเมินอุทยานธรณีสตูลเพื่อประเมินเป็นอุทยานธรณีโลก ซึ่งจะประกาศผลการประเมิน
ประมาณเดือนเมษายน 2561 สรุปผลการประเมินลงพื้นที่อุทยานธรณีสตูลเบื้องต้น ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็ง มีเป้าหมายร่วมกัน
มี passion เป็ น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ม าก สอดคล้ อ งกั บ 2030
Agenda ขององค์การสหประชาชาติ เรื่อง เป้าหมายการพัฒ นา
อย่างยั่งยืน ซึ่งมี 17 ข้อ ผู้ประเมินจะรายการแนวปฏิบัติที่ดีที่พบ
ใน อุ ท ย า น ธ ร ณี ส ตู ล ป ร ะ เท ศ ไท ย นี้ ต่ อ ส่ ว น งา น ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การยูเนสโกที่ท่านผู้
ประเมินเป็นกรรมการอยู่
2. โรงเรี ย นจี โ อพาร์ ค โรงเรี ย นทุ่ ง หว้ า วรวิ ท ย์ เป็ น
โรงเรียนจีโอพาร์คที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่เป็นต้นแบบที่ดีด้าน
การศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอุทยนธรณีในระดับเยาวชน
ท่านจะเขียนรายงานและเสนอเข้ารับการพิจารณารางวัลโรงเรียจี
โอพาร์ ค ต้น แบบ ของเครื อ ข่ ายอุ ท ยานธรณี โลก (GGN: Global
Geopark Network)
3. การบริห ารจัดการอุทยานธรณี ที่เป็นไปตามเงื่อนไขของอุท ยานธรณี ข้อที่ 2 คือ bottom up
approach คือ เกิดจากความร่วมมือในระดับท้องถิ่น ความต้องการของชุมชน พัฒนาร่วมกันโดยชุมชน และมี
การสนับสนุนที่เข้มแข็งจากหน่วยงานภาครัฐในทุกๆ ระดับ ภาคเอกชนและอาสาสมัคร

4. พื้ น ที่ มี ค วามส าคั ญ ด้ านมรดกทางธรณี วิ ท ยาในระดั บ
นานาชาติ อย่ างชัด เจน เป็ น ที่ ป ระจั กษ์ มี ห ลั กฐานด้ านวิช าการใน
ระดั บ นานชาติ และสามารถหาซากดึ ก ด าบรรพ์ ในแหล่ งได้ อ ย่ า ง
ง่ายดาย จึงสามารถเป็นห้องทดลองและห้องเรียนทางวิทยาศาสตร์
สาหรับนักวิจัยจากทั่วโลก โดยที่การปกป้องคุ้มครองที่ลงตัวและเหมาะสม
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วัน ที่ 19 กั น ยายน 2560 นายสมหมาย เต
ชวาล รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายสาธิต ไกรนรา
นายอ าเภอทุ่ งหว้ า และ นายณรงค์ ฤ ทธิ์ ทุ่ งปรือ ผอ.
อุท ยานธรณี ส ตู ล ร่ ว มพิ ธีเปิ ด และร่ ว มประชุ ม ในงาน
The 5th Asia-Pacific Geopark Network
Symposium 2017 ณ หอประชุ ม เมื อ งZhijin ณ
มณฑล Gui Zhou เมืองหลวง Gui Yang อาเภอ Zhijin สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นการประชุมทางวิชาการ
ด้าน geopark ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เพื่อการนาเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายระหว่าง
geopark

อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO GlobatGeoparks) เป็นโครงการด้านการอนุรักษ์มรดกทาง
ธรณี วิทยา โบราณคดี นิเวศวิทยา และวัฒ นธรรม ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒ นธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ ห รื อ ยู เ นสโก (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization :
UNESCO) อุ ท ยานธรณี โลกเป็ น ขอบเขตพื้ น ที่ ที่ ป ระกอบด้ ว ยแหล่ งที่ มี คุ ณ ค่ า ด้ านธรณี วิท ยา โบราณคดี
นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม มีการบริหารจัดการแบบองค์รวมระหว่างการอนุรักษ์ การให้ความรู้ การศึกษาวิจัย
และการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ เชื่อมโยงความสาคัญของมรดกทางธรณีวิทยาผ่านการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา
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ปัจจุบันทั่วโลกมีอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก จานวนทั้งสิ้น 120 แห่ ง ใน 33 ประเทศ โดยภูมิภาคเอเชีย
ตะวัน ออกเฉีย งใต้ มีอุ ทยานธรณี ธ รณี โลกของยูเนสโกแล้ ว จานวน 4 แห่ ง ใน 3 ประเทศ ประกอบด้ว ย
ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย 1 แห่ง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 1 แห่ง และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๒แห่ง
ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกของอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก : เป็นการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์
ผ่านการท่องเที่ย วเชิงธรณี วิทยาซึ่งเป็ น นวัตกรรมใหม่ของการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทาให้
ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านคุณค่าของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และด้าน
การท่องเที่ยวซึ่งจะดึงดูดนักท่องเที่ยวนารายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ ประชากรในพื้นที่มีงานทา มีรายได้
และความเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น ประชากรในพื้ น ที่ เ กิ ด จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ แ ละหวงแหน ส่ ง ผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างยั่งยืน เกิดเครือข่ายความร่วมมื อในการพัฒนา
แหล่ งท่ อ งเที่ ย วทางธรณี วิท ยาอย่ างยั่ งยื น นอกจากนี้ ยั งเป็ น แหล่ งศึ กษา วิจัย ของนั ก วิช าการทั้ งในและ
ต่างประเทศอีกด้วย
ปัจจุบันจังหวัดสตูลได้ดาเนินกิจกรรมหลายๆ ด้าน เพื่อเป็นการผลักดันให้อุทยานธรณีสตูล (Satun
Geopark ) ได้รั บ รอง เป็ น อุท ยานธรณี โลก (Global Geopark) จาก UNESCO GLOBAL GEOPARK อาทิ
การประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจตลอดจนการร่วมสร้างจิตสานึก
อนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันมีคุณค่าไว้อย่างยั่งยืน เตรียมความพร้อมชุมชน การอบรมสัมมนา และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น
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