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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
1. สภำพทั่วไป
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดใต้สุดของประเทศไทยด้านฝั่งอันดามัน ห่างจากกรุงเทพฯ 973 กิโลเมตร
โดยมีเนื้อที่ป ระมาณ 2,807.522 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,754,701 ไร่ (นับรวมพื้นที่ ที่เป็นส่ วน
ของน้้าทะเล) เป็นล้าดับที่ ๖๓ ของประเทศ และล้าดับที่ ๑๒ ของภาคใต้ ติดฝั่งทะเลอันดามันมีมีอาณาเขต
ติดต่อกับจังหวัดตรัง สงขลา รัฐเปอร์ลิส และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 321,574 คน ชาย 159,766 คน หญิง 161,808 คน
จ้ า นวนครั ว เรื อ น 103,019 ครั ว เรื อ น ส่ ว นใหญ่ นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลามร้ อ ยละ ๗๖.50 ศาสนาพุ ท ธ
ร้อยละ ๒2.98 และศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ ๐.52 มีวัด ๔๑ วัด ที่พักสงฆ์ ๓๑ แห่ง มัสยิด ๒๓๒ แห่ง โบสถ์
คริสต์ ๓ แห่ง ศาลเจ้า ๓ แห่ง ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ๓ ศูนย์ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม
ประจ้ามัสยิด (ศูนย์ตาดีกา) ๒๐๘ ศูนย์ มีพระภิกษุ ๓๗๐ รูป สามเณร ๔๔ รูป
2. กำรเมืองกำรปกครอง
แบ่ งการปกครองออกเป็น 7 อ้าเภอ 36 ต้าบล 279 หมู่บ้าน มีห น่วยงานส่ วนภูมิภ าค
33 หน่วยงาน ส่วนกลาง 52 หน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจ 13 หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 7 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต้าบล 34 แห่ง 51 ชุมชน
3. เศรษฐกิจ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ มวลรวมจังหวัดสตูล (GPP AT CURRENT MARGET PRICES) ปี 2559 มีมู ลค่ าเท่ากับ
34,938 ล้ านบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.2 ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมทั้ งประเทศ (GDP) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.6
ของผลิตภัณ ฑ์มวลรวมภาคใต้ (GRP) รายได้เฉลี่ ยต่อคนต่อปี จากตัวเลขผลิ ตภัณ ฑ์มวลรวมของส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี 2559 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี เท่ากั บ
124,400 บาท เป็ น ล้าดับ ที่ 7 ของภาคใต้ และล้าดับที่ 28 ของประเทศ โดยมีมูลค่าสู งกว่าปีที่ผ่ านมา
ประมาณ 9,455 บาท
โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลในอดีตขึ้นอยู่กับภาคการเกษตรเป็นหลั ก แต่ในปี 2558
โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรเป็นภาคบริการ ซึ่งในปี 2559
มีสัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจดังนี้ ภาคบริการสัดส่วนโครงสร้างร้อยละ 48.8 ภาคเกษตรมีสัดส่วนโครงสร้าง
ร้อยละ 41.9 และภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 9.3 โดยมูลค่าการผลิตส่วนใหญ่ของเกษตรกรรมมาจาก
พืชเศรษฐกิจหลัก คือ ยางพารา ปาล์มน้้ามัน ไม้ผล
สำขำอื่น ๆ
34.8%

สำขำกำรขนส่ง
และสถำนที่เก็บ
สินค้ำ
11.0%

สำขำเกษตรกรรม
กำรป่ำไม้ และกำร
ประมง
41.9%
สาขาเกษตรกรรม การป่ าไม้ และการ
ประมง
สาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ

สำขำกำรขำยส่ง
และกำรขำยปลีกฯ
12.3%

สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้ า
สาขาอื่น ๆ

ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ข
 กำรเกษตรกรรม
 กำรเพำะปลูก
จังหวัดสตูล มีเนื้ อที่ ทั้งหมด 1,754,701 ไร่ เป็ นพื้ นที่ ถือครองเพื่ อท้าการเกษตรทั้งสิ้ น
595,042 ไร่ คิ ดเป็ น ร้ อยละ 33.91 ของพื้ นที่ ทั้งจังหวัด มีครัว เรือนเกษตรกรที่ขึ้น ทะเบียนตามระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งสิ้น 45,924 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของจังหวัดสตูล
อันดับ 1 ได้แก่ ยางพารา มีเนื้อที่ปลูก 375,121 ไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตประมาณ 3,288.14 ล้านบาท
รองลงมาได้แก่ ปาล์มน้้ามัน เนื้อที่ปลูก 119,583 ไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตประมาณ 691.49 ล้านบาท
ข้าวมีเนื้อที่ปลูก 18,923 ไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตประมาณ 89.82 ล้านบาท และไม้ผล ซึ่งลักษณะสวนจะ
เป็นสวนไม้ผลแบบผสมผสาน มีการปลูกไม้ผลในสวนหลายชนิด เช่นลองกอง เนื้อที่ปลูก 3,836 ไร่ , ทุเรียน
เนื้อที่ปลูก 2,889 ไร่ , เงาะ เนื้อที่ปลูก 2,383 ไร่ และมังคุด เนื้อที่ปลูก 1,494 ไร่ เป็นต้น
 กำรประมง
จังหวัดสตูล มีพื้นที่ติดชายฝั่ งทะเล และพื้นที่น้าจืด มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเที ยบ (Comparative
Advantage) ในการผลิตสินค้าด้านการประมง โดยมูลค่าผลผลิตด้านการประมงประจ้าปี 2561 มูลค่าทั้งสิ้น 3,665.77
ล้านบาท โดยสาขาที่มูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรก คือการประมงพาณิชย์ 1,228.71 ล้านบาท รองลงมาคือ การเลี้ยงกุ้งทะเล
1,089.77 ล้านบาท และประมงพื้นบ้าน 1,049.40 ล้านบาท
มี เกษตรกรเพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้ า ณ ปี 2561 จ้ านวน 2,943 ราย มี พื้ นที่ การเลี้ ยงรวม 9,150.01 ไร่
ประกอบด้วย การเลี้ยงกุ้งทะเล 447 ฟาร์ม พื้นที่ 7,846.34 ไร่ รองลงมาการเลี้ยงสัตว์น้าจืด ส่วนใหญ่เป็นปลานิล
ปลาดุก และปลากินพืช จ้านวน 1,762 ฟาร์ม พื้นที่ 886.63 ไร่ และการเลี้ยงปลาน้้ากร่อย ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงปลา
ในบ่อดินและกระชัง จ้านวน 734 ฟาร์ม พื้นที่ 417.04 ไร่
 ปศุสัตว์
จังหวัดสตูลมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จ้านวน 20,415 ครัวเรือน ผู้เลี้ยงส่วนใหญ่จะประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและเลี้ยงสัตว์ เป็นอาชีพเสริม และเป็นเกษตรกรรายย่อย การเลี้ยงปศุสัตว์ (โค
กระบือ แพะ แกะ) เป็นการเลี้ยงแบบผสมผสานควบคู่กับการปลูกพืชเศรษฐกิจ อาทิ เช่น ยางพารา ปาล์ม
น้้ามัน สวนผลไม้ ฯ ลักษณะการเลี้ยงส่วนใหญ่เลี้ยงแบบปล่อยในสวน มีการปลูกพืชอาหารสัตว์บ้าง แต่เป็น
ส่วนน้ อย ส่วนการเลี้ ยงสัตว์ปี ก (ไก่เนื้ อ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง เป็ดพื้นเมือง ฯ) เป็นการเลี้ยงระบบปิด (มี
โรงเรือน มีระบบการควบคุมโรค และการบริหารจัดการ ฯ) และบางส่วนโดยเฉพาะไก่ เนื้อ ไก่ไข่ เป็นการ
เลี้ยงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม
จังหวัดสตูลได้มีส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์ โดยจัดให้มีหน่วยผสมเทียม
ของกรมปศุ สั ต ว์ จ้ านวน ๗ หน่ ว ย ส้ าหรับ บริก ารผสมเที ย มโคเนื้ อ แพะเนื้ อ มี โรงฆ่ าสั ตว์ใหญ่ (โค)
จ้านวน ๑ แห่ง โรงฆ่าสัตว์เล็ก (สุกร) จ้านวน ๑ แห่ง และโรงฆ่าสัตว์ปีก จ้านวน ๒ แห่ง และสถานที่
กักกันสัตว์ จ้านวน ๓ แห่ง
 กำรอุตสำหกรรม
จังหวัดสตูล มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีจ้านวนทั้งสิ้น 352 โรงงาน เงินลงทุนรวม 4,536.49 ล้านบาท และมีจ้านวนคนงาน 5,027 คน ส่วน
ใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่ส้าคัญของจังหวัดสตูล ได้แก่
(1) อุ ต สาหกรรมไม้ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากไม้ ส่ ว นใหญ่ เป็ น การแปรรูป ไม้ ย างพารา ท้ าวงกบ ประตู
หน้าต่าง ปัจจุบันมีจ้านวนโรงงานทั้งสิ้น 36 โรงงาน เงินลงทุน 652.68 ล้านบาท คนงาน 1,482 คน

ค
(2) อุตสาหกรรมยาง ประกอบด้วย การผลิตยางแท่ง มาตรฐาน STR 20 และยางผสม (Compound
Rubber) ท้ ายางแผ่ น ผึ่ งแห้ ง/รมควัน ตามล้ าดั บ ปั จ จุบั น มี จ้านวนโรงงานทั้ งสิ้ น 35 โรงงาน เงิน ลงทุ น
885.21 ล้านบาท คนงาน 487 คน
(3) อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย การสกัดน้้ามันปาล์ม การท้าอาหารทะเลกระป๋อง ตามล้าดับ
ปัจจุบันมีจ้านวนโรงงานทั้งสิ้น 32 โรงงาน เงินลงทุน 431.64 ล้านบาท คนงาน 1,731 คน
 กำรพำณิชย์
ส่วนใหญ่เป็นการค้าส่งและค้าปลีกในสาขาเกษตรกรรมที่เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร และ
เนื่องจากจังหวัดสตูล มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย จึงมีการค้าชายแดนระหว่างไทย – มาเลเซีย
โดยมีช่องทางผ่านเข้า – ออก 2 ช่องทาง คือ ด่านศุลกากรสตูล และด่านศุลกากรวังประจัน
ดุลการค้าปี 2561 ขาดดุล 202.48 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 เท่ากับ 126.83
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.64 (ปี 2560 ขาดดุล 329.31 ล้านบาท)
สินค้าส่งออกที่สาคัญ ได้แก่ ประเภทสินค้าที่มีการส่งออกส้าคัญ ได้แก่ ปลาทูแขกแช่เย็น,
ปลาเบญจพรรณ, หอมแดง/หัวเล็ก, อิฐก่อสร้าง, ปลาสีกุนทั้งตัวแช่เย็น, ต้นข้าว ข้าวเหนียว,เรือประมงเก่าใช้แล้ว
,เสื้อผ้าสตรี, ปลาโอทั้งตัวแช่เย็น และชาเขียวผงปรุงส้าเร็จ สินค้านาเข้าที่สาคัญ ได้แก่ กระเทียม, หอมหัวใหญ่,
ปลากะพงขาวแช่เย็น,ส่วนประกอบเครื่องบีบน้้ามันปาล์ม, ปลาเบญจพรรณ, หอยแครงมีชีวิต, เรือประมงท้า
ด้วยไฟเบอร์เก่าใช้แล้ว, เครื่องบีบเมล็ดปาล์ม, ของใช้ในครัวเรือน และแมงดาทะเลสด
 กำรท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม มีความโดดเด่นในแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จึงเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าจะมีข้อจ้ากัดในเรื่องฤดูกาลในการท่องเที่ยว
ก็ตาม แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของท่องเที่ยวภายในจังหวัดสตูลมากนัก ดังนั้นการท่องเที่ยวของสตูล
ยังคงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งตลาดหลักยังคงเป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปยัง
เกาะตะรุ เตา และบางส่ ว นใช้จั งหวัด สตู ล เป็ น ทางผ่ านไปยั งเกาะลั งกาวี ประเทศมาเลเซี ย ในปี 25 61
มีนักท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 1,531,300 คน สามารถท้ารายได้ให้กับจังหวัดประมาณ 9,101.47 ล้านบาท
ซึ่งมีแนวโน้ มสู งขึ้น อย่ างต่อเนื่ อง มีแหล่ งท่ องเที่ ยวที่ ส้ าคัญ ได้แก่ พิ พิธ ภัณ ฑ์ ส ถานแห่ งชาติจังหวัดสตู ล
(คฤหาสน์กูเด็น ) มัส ยิดกลางประจ้ าจังหวัด อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยานแห่ งชาติทะเลบัน เกาะอาดัง
เกาะหลีเป๊ะ น้้าตกวังสายทอง น้้าตกธาราสวรรค์ ถ้้าเจ็ดคต ถ้้าภูผาเพชร ถ้้าเลสเตโกดอน ปราสาทหินพันยอด
เป็นต้น
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศให้อุทยานธรณีสตูล ซึ่งเป็นอุทยานธรณี แห่งแรกของประเทศไทย
เป็นสมาชิกเครือข่ายอุทยานธรณีโลก Satun UNESCO Global Geopark ท้าให้ประเทศไทยได้แหล่งอุทยาน
ธรณีโลกจาก UNESCO แหล่งแรกของประเทศ แห่งที่ ๕ ของอาเซียน ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งธรณี
ของจั งหวัดสตูล และนี่ คือการเริ่มต้น ในเวที โลกที่จะต้องท้าต่อไปเพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรทางธรรมชาติ
วัฒนธรรม และการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

ง
 ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP เด่ น ของจั ง หวั ด สตู ล ได้ แ ก่ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากไข่ มุ ก เครื่ อ งดื่ ม (ชาชั ก )
ขนมพื้นบ้าน และผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ
มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและ OTOP ในปี ๒๕61 จ้านวน 1,061,608,810 บาท ซึ่งมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีผ่านมา
4. สังคมและวัฒนธรรม
 สถานภาพแรงงานของประชากรจังหวัดสตูล ปี ๒๕61 พบว่าเป็นผู้อยู่ในก้าลังแรงงาน จ้านวน
151,279 คน โดยจ้าแนกเป็นผู้มีงานท้า 148,003 คน คิดเป็นร้อยละ 97.83 ของผู้อยู่ในก้าลังแรงงาน
ทั้ ง หมด ขณะที่ ผู้ ว่ า งงาน จ้ า นวน 2,310 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.53 อั ต ราการมี งานท้ า ในภาคเกษตร
จังหวัดสตูล มีอัตราลดลงร้อยละ 3.94 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย ปี 2560
ในภาพรวมของจั งหวัด สตู ล พบว่า ก้ าลั งแรงงานในจั งหวั ด ยั งขาดทั ก ษะทางด้ า นภาษา และให้
ความส้าคัญกับการพัฒนาตนเองในด้านภาษาไม่มากนัก ขณะที่การผลิตบุคลากร/การฝึกอบรมต่าง ๆ ยังคงมี
การผลิตออกมาอย่างต่อเนื่ องไม่ส อดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งอาจเนื่องมาจากค่านิยม
ที่ต้องการส่งบุตรหลานเรียนต่อในสายสามัญ มากกว่าสายอาชีพ ส่วนภาคการผลิตในจังหวัดก็ยังคงขาดแคลาน
แรงงานในระดั บ ล่ างหรือ ไร้ ฝี มือ และแรงงานที่ มีทั กษะฝี มือตามมาตรฐานในบางสาขา ในขณะที่ แรงงาน
บางส่วนยังคงมีการเคลื่อนย้ายไปท้างานในจังหวัดใหญ่ ทั้งนี้ แนวโน้มของตลาดแรงงานในจังหวัดสตูล ทั้ง
ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร มีความต้องการและความสามารถในการรองรับแรงงานในพื้นที่ได้เป็นจ้านวน
มาก
 การศึ ก ษา ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ ชาติ (O-NET) ปี ก ารศึ ก ษา 25๖๐ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สรุปได้ดังนี้
ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๖ ของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสตู ล
ใน ๔ กลุ่มสาระวิชา สาระวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ ยร้อยละสูงสุด คือ ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๔.๗๖
รองลงมาคือ วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ ๓๘.๐๑ และสาระวิช าที่มีคะแนนเฉลี่ ยร้อยละต่าสุ ดคือ
ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๑.๓๔
ในระดับเขตพื้นที่ เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์แต่ละสาระของปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ พบว่า
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ เพิ่มขึ้น ๑ สาระ คือ สาระภาษาอังกฤษ
เมื่อเปรียบเทียบผลแต่ละสาระกับเป้าหมายเพิ่มร้อยละ ๓ จากผลปี ๒๕๕๙ พบว่า ไม่มีกลุ่มสาระใดมี
ค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าเป้าหมาย และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ และระดับ สพฐ. พบว่า ทุก
สาระมีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ากว่า
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ใน ๔ กลุ่ม
สาระวิ ช า มี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละสู งสุ ด คื อ ภาษาไทย โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ ๔๒.๑๕ รองลงมา คื อ
วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๒๘.๙๗ และคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่าสุดคือสาระคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ ๒๐.๒๘
ในระดับเขตพื้นที่ เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์แต่ละสาระของปี การศึกษา ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ พบว่า
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มี ๑ สาระ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ เพิ่มขึ้น คือ ภาษาไทย
เมื่อเปรียบเทียบผลรวมทุกสาระกับเป้าหมายเพิ่มร้อยละ ๔ จากผลปี ๒๕๕๙ ไม่มีสาระใดมีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละสูงกว่าเป้าหมาย และเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ และระดับ สพฐ.
พบว่า ทุกสาระ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ากว่า

จ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีสถานศึกษาในสังกัด จานวน ๑๕๙ แห่ง ในรอบ
๖ ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐) มีจานวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง
หมายเหตุ (ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไม่ประกาศ)

 สาธารณสุ ข โรงพยาบาลของรัฐ รวม 7 แห่ ง เป็ นโรงพยาบาลทั่ ว ไปขนาด 186 เตียง 1 แห่ ง

โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง 1 แห่ง ขนาด 30 เตียง 5 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล 55
แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชน 4 แห่ง มีแพทย์ 73 คน อัตรา : ประชากร (1: 4,365 คน) ทันตแพทย์ 36 คน
อั ต รา: ประชากร (1:8,851 คน) เภสั ช กร 58 คน อั ต รา : ประชากร (1:5,494 คน) และมี พ ยาบาล
775 คน อั ต รา : ประชากร (1:411 คน) โดยมี ส ถานบริ ก ารที่ ใ ห้ บ ริ ก ารในคลิ นิ ก แพทย์ 33 แห่ ง
คลินิกทันตกรรม 14 แห่ง การพยาบาลและผดุงครรภ์ 27 แห่ง คลินิกแพทย์แผนไทย 1 แห่ง และร้านขายยา
63 แห่ง (ขายยาแผนโบราณ 9 แห่ง)
 สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นทีจ่ ังหวัดสตูล
จากข้อมูลการจับกุมและข้อมูลการข่าวไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2562 ห้วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม
2561 พบว่าจังหวัดสตูล ยังคงมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ ได้แก่ ยาบ้ามีการแพร่ระบาดมากที่สุ ด
สัดส่วนคิดเป็น 53.41% รองลงมาเป็นพืชกระท่อมคิดเป็น 40.80% กัญชาแห้งคิดเป็น 2.71% และไอซ์
คิดเป็น 2.05% เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนการค้าและแพร่ระบาดของยาเสพติดกับปีที่ผ่านมาในห้วงเดียวกัน
พบว่าในปี 2560 พืชกระท่อมมีการแพร่ระบาดสูงที่สุด แต่ปี 2561 กลับพบว่ายาเสพติดประเภทยาบ้า
มีการค้าและแพร่ระบาดขึ้นมาเป็นอันดับ 1 และยังมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในพื้นที่จังหวัดสตูลมีการค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติดในทุกพื้นที่ แต่มีการค้าและระบาดมาก
ในพื้นทีอ่ ้าเภอเมืองสตูลมากที่สุด คิดเป็น 29.79% รองลงมาเป็นอ้าเภอละงู 21.57% อ้าเภอท่าแพ 12.32%
และอ้าเภอทุ่งหว้า 10.64% และพื้นที่ที่มีการค้าและแพร่ระบาดน้อยที่สุดคือ อ้าเภอมะนัง 6.72% สัดส่วน
ของยาเสพติดที่แพร่ระบาดมากในแต่ละอ้า เภอส่วนใหญ่เป็นยาบ้าและพืชกระท่อม นอกจากนี้เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบการแพร่ระบาดของแต่ละตัวยาระหว่างปี 2561 กับปี 2560 พบว่าตัวยาที่มีการแพร่ระบาด
สูงขึ้นคือ ยาบ้า
ประเภทยำเสพติดที่มีผเู้ ข้ำรับกำรบำบัดในจังหวัดสตูล
พบว่ายาบ้ามีผู้เข้ารับการบ้า บัดมากที่สุด คิดเป็น 65.06% รองลงมาพืชกระท่อม 23.44%
และกัญชา 8.55% และเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการเข้ารับบ้า บัดกับปีที่ผ่านมาพบว่า ตัวยาที่เข้ารับการบ้าบัด
สูงสุดยังคงเป็นยาบ้า ซึ่งลดลง 36.36% และผู้เข้ารับการบ้าบัดพืชกระท่อมลดลง 3.12%
ช่วงอำยุและอำชีพที่เข้ำรับกำรบำบัดรักษำยำเสพติดในพื้นที่จังหวัดสตูล
เมื่อ พิ จ ารณาเปรี ย บเทีย บข้อมู ล กั บ ปีที่ ผ่ านมา พบว่าช่ วงอายุผู้ เข้ารับ การบ้ า บัด ส่ ว นใหญ่ อายุ
ระหว่าง 15 - 19 ปี และประกอบอาชีพเกษตรกรรม
5. สถำนกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
พื้นที่ป่ำไม้ในจังหวัดสตูล
จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ทั้งหมด ๑,๘๘๗,๑๐๔.๔๔ ไร่ (นับรวมพื้นที่ที่เป็นส่วนของ น้้าทะเล กรณีไม่นับส่วนที่
เป็ น น้้ า ทะเล มี เ นื้ อ ที่ ๑ ,๕ ๔๙ ,๓ ๖๓ ไร่ ) หรื อ เท่ า กั บ ๓,๐๑ ๙.๓๗ ตารางกิ โ ลเมตร มี ส ภาพป่ า
ที่ มี ค วามหลากหลายทั้ ง ป่ า บกและป่ า ชายเลน มี พื้ น ที่ ป่ า ตามกฎหมายและมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ทั้ ง สิ้ น
จ้านวน ๘๗๙,๓๕๕.๗๖ ไร่ คิดเป็น ร้อยละ ๔๖.๕๙ ของพื้นที่จังหวัด ปี ๒๕๕๙ พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
๓๙.๓๑ (๗๔๑,๘๘๕.๒๓ ไร่) ต่อมาใน ปี ๒๕๖๐ มีพื้นทีป่ ่าเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๓๙.๕๑ (๗๔๕,๕๘๕.๗๗ ไร่)
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ป่าบก (ป่าสงวนแห่งชาติ ๑๓ ป่า ป่าไม้ถาวร ๑ ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๑ แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ๑
แห่ง) เนื้อที่รวมประมาณ ๕๕๖,๖๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๙ ของพื้นที่จังหวัด และป่าชายเลน (ป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าชายเลน ๕ ป่า ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งบางส่วนซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติ) ป่าชายเลน
๕ ป่า เนื้อที่รวมประมาณ จ้านวน ๓๒๒,๗๐๕.๗๖ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๐ ของพื้นที่จังหวัด
ทรัพยำกรน้ำ
1. ล้าน้้าตามธรรมชาติที่ส้าคัญ ได้แก่คลองละงู คลองม้าบัง คลองบาราเกต คลองล้าโลนน้อย
2. แหล่ งน้้ า จ้ านวน 1,046 แห่ ง ประกอบด้ว ย แหล่ งน้้าสาธารณะ จ้านวน 199 แห่ ง
แหล่งน้้าเอกชน จ้านวน 776 แห่ง และแหล่งน้้าอื่นๆ จ้านวน 71 แห่ง
3. ฝาย จ้านวน 28 แห่ง
นาเพื่อการเกษตร
แหล่ งน้้ า ชลประทานที่ มี อ ยู่ ในจั งหวั ด ประกอบด้ ว ย แหล่ งน้้ า ตามโครงการชลประทาน
ขนาดกลางโครงการชลประทานขนาดเล็ก ,โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย – มาเลเซีย ,โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ,สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้า ที่สร้างแล้วเสร็จถึงปัจจุบันจ้านวน 142 แห่ง สามารถ
กัก เก็ บ น้้ าได้ ป ระมาณ 3,100,000 ลบ.ม. และ มี พื้ น ที่ ได้ รับ ประโยชน์ จ ากโครงการชลประทานทั้ งสิ้ น
128,960ไร่
โครงการชลประทานขนาดกลาง 3 โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการฝายดุสน ต้าบลควนโดน อ้าเภอควนโดนพื้นที่ 32,025 ไร่
2. โครงการประตูระบายน้าบาโรย ต้าบลปากน้้า อ้าเภอละงู พื้นที่ 3,120 ไร่
3. โครงการฝายคลองท่าแพร ต้าบลควนโดน อ้าเภอควนโดน พื้นที่ 12,765ไร่
จั ง หวั ด สตู ล มี ปั ญ หาการขาดแคลนน้้ า เพื่ อ การอุ ป โภค บริ โ ภค และในการสนั บ สนุ น
การท่องเที่ยว ส้าหรับการขาดแคลนน้้าเพื่อการเกษตรมีน้อยถึงปานกลาง เฉพาะพื้นที่ที่มีการท้านา การพัฒนา
เมืองและชุมชนขาดควบคุมและการวางแผนอย่างเหมาะสม มีการก่อสร้างสิ่งกีดขวางทางน้้าต่าง ๆ การถมที่ดิน
ในพื้ น ที่ แ ก้ ม ลิ ง ธรรมชาติ ซึ่ งเป็ น เหตุ ให้ มี พื้ น ที่ กั ก เก็ บ น้้ า และทางระบายน้้ า ลดลง แ ม้ จ ะมี ก ารก่ อ สร้ า ง
ท่อ ลอดแล้วแต่ก็ยังมีไม่มากพอ หรือมีขนาดเล็กเกินไปที่จะระบายน้้าได้ทัน รวมทั้งระบบเก็บกักน้้าและ
ชะลอน้้าหลากในลุ่มน้้าก่อนที่จะไหลเข้าสู่เขตเมืองและชุมชนมีไม่เพียงพอ
ขยะมูลฝอย
มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้น ในพื้ นที่ จังหวัดสตูล วันละ ๓๐2.67 ตัน รวม 110,476.04 ตัน/ปี
(ค้านวณภายใต้ฐานประชากรกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๖1 และอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
เฉลี่ยระดับเทศบาลเมือง ๑.๑๕ กิโลกรัม/คน/วัน เทศบาลต้าบล ๑.๐๒ กิโลกรัม/คน/วัน และองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล ๐.๙๑ กิโลกรัม/คน/วัน) แบ่งเป็นขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล จ้านวน ๗ แห่ง 24,762.41
ตัน/ปี และองค์การบริห ารส่ วนต้าบล ๓๔ แห่ง 85,713.63 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔1 และ ๗๗.๕9
ตามล้าดับ ขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสตูล มีแนวโน้มสูงขึ้นตามจ้านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
6. โครงสร้ำงพื้นฐำน
 กำรคมนำคมขนส่ง
จังหวัดสตูล มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัด ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด
ระหว่างอ้าเภอ และระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ทางหลวงที่อยู่พื้นที่จังหวัดสตูล มีทั้งสิ้น ทั้งหมด ๑1 สายทาง
๑3 ตอนควบคุม ระยะทางรวม 119.948 กิโลเมตร โดยมีทางหลวงแผ่นดินที่ส้าคัญ ได้แก่
1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 สายยนตรการก้าธร เป็นทางหลักที่สามารถเดินทางไป
ยังจังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง โดยไปเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษมที่สี่แยก
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คูห า เขตอ้าเภอรัตภูมิ จั งหวัดสงขลา แยกซ้ายไปจังหวัดพัทลุง แยกขวาไปอ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ระยะทางประมาณ 67 กิโลเมตร
2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 สายฉลุง-ตรัง เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด
สตูลกับจังหวัดตรัง ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร เริ่มจากสามแยกฉลุง ผ่านอ้าเภอท่าแพ อ้าเภอละงู
อ้าเภอทุ่งหว้า อ้าเภอปะเหลียน และอ้าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
 กำรประปำ มีที่ท้าการประปา 2 แห่ง คือ อ้าเภอเมือง และอ้าเภอละงู มีสถานีผลิตน้้าประปา 4
แห่ง คือ อ้าเภอควนโดน ต้าบลวังประจัน อ้าเภอละงู และอ้าเภอทุ่งหว้า
กำรไฟฟ้ำ
จังหวัดสตูล มีส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการ จ้านวน 5 แห่ง ได้แก่
1. ส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล
2. ส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ้าเภอละงู
3. ส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ้าเภอควนกาหลง
4. ส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ้าเภอท่าแพ
5. ส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ้าเภอทุ่งหว้า
ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้หมู่บ้านในเขตจังหวัดครอบคลุม
ทุกอ้าเภอ ต้าบล และหมู่บ้าน มีครัวเรือนที่ใช้กระแสไฟฟ้าจ้านวน 103,014 ครัวเรือน คิดเป็น 99.99%
7. กำรคมนำคมติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำน
จังหวัดสตูลมีช่องทางด่านศุลกากรติดกับประเทศมาเลเซีย (รัฐเปอร์ลิส , รัฐเคดาห์ ) ทั้งทางบก
และทางน้้า ประกอบด้วย ด่านถาวร 2 ด่าน คือ ด่านศุลกากรสตูล (ด่านต้ามะลัง) ติดกับประเทศมาเลเซีย
เส้นทางทะเล ผู้ประกอบการสตูลส่วนใหญ่จะใช้เพื่อขนส่งไปยังท่าเรือปีนัง และส่งต่อไปประเทศอินโดนีเซีย จีน
และประเทศอื่นๆ ตั้งอยู่ที่ ต้าบลต้ามะลัง อ้าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เวลาเปิด - ปิดด่าน 08.30 – 16.00
น. (เวลาประเทศไทย) ด่านศุลกากรวังประจัน เส้นทางถนน ติดกับด่านวังเกลียน รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
ตั้งอยู่ที่ ต้าบลวังประจัน อ้าเภอควนโดน จังหวัดสตูล เวลาเปิด - ปิดด่าน 06.00 – 18.00 น. (เวลาประเทศ
ไทย)
8. วิสัยทัศน์จังหวัด
“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่อาเซียน”
- นิยำมของเป้ำหมำยกำรพัฒนำ ดังนี้
1. เมือ งท่ องเที่ ย วเชิ งนิ เวศ หมำยถึง การพั ฒ นาการท่ องเที่ ยวอย่ างมีค วามรับ ผิ ดชอบในแหล่ ง
ธรรมชาติ เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตส้านึกต่อการ
รักษาระบบนิ เวศอย่ างยั่ งยืน การท่องเที่ยวมีคุณ ภาพของการบริหารจัดการระดับนานาชาติ บุคลากรการ
ท่ อ งเที่ ย ว ผู้ ป ระกอบการ สิ่ ง อ้ า นวยความสะดวกทางการท่ อ งเที่ ย ว มี คุ ณ ภาพ มาตรฐาน ระดั บ สากล
สตูลโดดเด่นทางการท่องเที่ยวคุณภาพ ๕ ด้าน ประกอบด้วย
- การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล
- การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา
- การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา
- การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- การท่องเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพดี

ซ
2. อุทยำนธรณี โลก (Global Geopark) หมำยถึง สตูล ประสบความส้ าเร็จในการจัดการพื้นที่ที่
ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา และแหล่งอนุรักษ์ให้เป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา รวมถึงแหล่ งโบราณคดี เมืองเก่า และประเพณีวัฒ นธรรม วิถีชีวิต
ท้องถิ่นเมืองเก่า โดยน้าทรัพยากรเหล่านี้มาบริหารจัดการ สร้างเรื่องราวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และผลักดัน
ให้ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและประเทศชาติได้อย่าง
มั่นคง ประชาชนเกิดจิตส้านึกต่อการรักษาระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรั พยากร และร่วมผลักดันเป็นอุทยานธรณี
ระดับโลก (Global Geopark)
3. เศรษฐกิ จ มั่ น คง (Economic Stability) หมำยถึ ง เศรษฐกิ จ จั ง หวั ด เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนที่ มี
การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง ยั่งยืน บนฐานของการผลิตที่มีคุณค่าและมูลค่าศักยภาพในท้องถิ่น การค้า
ชายแดนเติบโตเพิ่มมากขึ้น และการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการเพิ่มค่ารองรับการขยายฐานเศรษฐกิจใน
อนาคต สู่การเป็นจังหวัดที่ประสบความส้าเร็จในการยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนบนฐานของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สังคมน่ำอยู่สันติสุขยั่งยืน หมำยถึง ประชาชนเข้าถึงการบริการของรัฐด้านสุขภาพ และการศึกษา
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสมีรายได้ สังคมสันติสุข
ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสันติสุขบนฐานของความหลากหลาย
5. ประตูสู่อำเซียน เป็นการเปิดเส้นทางการเชื่อมโยงประเทศไทยไปสู่อาเซียนทางตอนใต้ เนื่องจาก
สตูล มีจุดแข็งด้านภูมิศาสตร์ของการเป็นพื้นที่รอยต่อพื้นที่หนึ่งระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย ซึ่งสามารถ
เดิน ทางเชื่อมต่อไปสิ งคโปร์ และอิน โดนีเซียได้ สตูลจะเป็น อีกช่องทางที่ส้าคัญ ของไทยสู่ กลุ่ มประเทศเขต
เศรษฐกิ จ สามฝ่ าย (Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle : IMT – GT) และเส้ น ทางนี้ มี
ศักยภาพที่จะขยายการเชื่อมโยงไปสู่พม่าและจีนต่อไปได้ สิ่งเหล่านี้จะเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์
ด้านต่าง ๆ กับประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ให้กับจังหวัดสตูลและประเทศ
ไทยได้อย่างมีนัยยะส้าคัญ
9. เป้ำประสงค์รวม (Objective)
- เศรษฐกิจจังหวัดมีการขยายตัว เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นน้าที่ได้มาตรฐานสากล ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีสันติสุข และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
10. ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issue)
1. สร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียน
2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูลอย่างสมดุล และยั่งยืน
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุข
11. จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Strategic Positioning) ตำมแผนพัฒนำจังหวัด
ประกอบด้วยจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น ดังนี้
1. การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว การเกษตร ที่มีมูลค่าสูง
2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีโลกอย่างสมดุล และยั่งยืน
3. การสร้างสังคมพอเพียง และคนที่มีคุณภาพ สู่สันติสุขที่ยั่งยืน
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ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของจังหวัดสตูลในสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาและในสมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏ
หลั กฐานกล่ าวไว้ ณ ที่ใดสั น นิ ษฐานว่าในสมัยนั้น ไม่มีเมืองสตูล คงมีแต่ห มู่บ้านเล็ ก ๆ กระจัดกระจายอยู่
ตามที่ราบ ชายฝั่งทะเล
ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสิน ทร์ “ สตู ล ”
เป็ น เพี ย งต าบลหนึ่ ง อยู่ ใ นเขตเมื 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
นครศรี ธ รรมราชพวกเมื อ งสตู ล คงจะมาฟั ง บัง คั บ บัญ ชาสนิ ทสนมข้ า งเมื อ งนครศรี ธ รรมราชมากกว่าเมือง
ไทรบุรีแต่พระยาอภัยนุราชว่าราชการเมืองสตูล ได้เพียง ๒ ปีก็ถึงแก่อนิจกรรม ผู้ใดจะได้ว่าราชการเมืองสตูล
ต่อมา ในชั้นนั้นหาพบจดหมายเหตุไม่แต่พิเคราะห์ความตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังเข้าใจว่าเชื้อพระวงศ์
ของพระอภัยนุราช (ปัศนู) คงจะได้ว่าราชการเมืองสตูลและฟังบังคับบัญชาสนิทสนมกับเมืองนครศรีธรรมราช
อย่างครั้งพระยาอภัยนุราชหรือยิ่งกว่านั้น "
เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ เมื อ งสตู ล ยั ง ปรากฏในหนั ง สื อ พงศาวดารเมื อ งสงขลาแต่ ข้ อ ความที่ ป รากฏ
บางตอนเกี่ยวกับชื่อผู้ว่าราชการเมืองสตูลไม่ตรงกับพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๓ ประวัติ
เกี่ย วกับ เมืองสตูล ในการจั ดรู ป แบบการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาลว่า ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รักษาเมืองไทรบุรี เมืองเปอร์ลิส และเมืองสตูลเป็นมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า
"มณฑลไทรบุรี" โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาไทรบุรีรามภักดี เจ้าพระยาไทรบุรี (อับดุลฮามิต) เป็นข้าราชการ
เทศาภิบ าลมณฑลไทรบุ รี เมืองสตูล ได้แยกจากเมืองไทรบุรี อย่างเด็ดขาดตามหนังสื อสั ญญาไทยกับอังกฤษ
เรื่องปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับสหพันธรัฐมาลายู ซึ่งลงนามกันที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ร.ศ.๑๒๗
(พ.ศ. ๒๔๕๒) จากหนังสือสัญญานี้ยังผลให้ไทรบุรีและปลิสตกเป็นของอังกฤษส่วนสตูลคงเป็นของไทยสื บมา
จนถึงปัจจุบันเมื่อปักปันเขตแดนเสร็จแล้วได้มีพระราชโองการโปรดให้เมืองสตูลเป็นเมืองจัตวารวมอยู่ในมณฑล
ภูเก็ตเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ร.ศ.๑๒๘ (พ.ศ. ๒๔๕๓) ใน ปีพุทธศักราช ๒๔๗๕ ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยเมืองสตูลก็มีฐานะยกเป็นจังหวัดหนึ่งอยู่ในราชอาณาจักรไทยสืบต่อมาจนถึง
กระทั่งทุกวันนี้

หน้า ๑
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คาว่า "สตู ล "มาจากค าภาษามาลายูว่ า "สโตย" แปลว่า กระท้อน อันเป็นผลไม้ช นิ ด หนึ่ ง
ที่ขึ้นอยู่ชุกชุมในท้องที่เมืองนี้ ซึ่งต่อมาได้รับการตั้งสมญานามเป็นภาษามาลายูว่า "นครีสโตยมาบังสการา
(Negeri Setoi Mumbang Segara) " หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า สตูล เมืองแห่งพระสมุทรเทวา ดังนั้น "ตรา
พระสมุทรเทวา" 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”

หน้า ๒
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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 ติดฝั่งทะเลอันดามันมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 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 ติดฝั่งทะเลอันดามัน มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ ๑๔๔.๘ กิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดสตูล มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสลับกับภูเขา พื้นที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นเนิน
เขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาสาคัญ ๆ คือ ภูเขาสันกาลาคีรี พื้นที่ค่อย ๆ ลาดเอียงลงสู่ทะเลด้านตะวันตก
และทิศใต้มีที่ราบแคบ ๆ ขนานไปกับชายฝั่งทะเล ถัดจากที่ราบลงไปเป็นป่าชายเลน น้าเค็มขึ้นถึงมีป่าแสม
หรือป่าโกงกางอยู่เป็นจานวนมาก นอกจากนั้นจังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่มีลาน้าสายสั้นๆ ไหลผ่านซึ่งเกิดจาก
ภูเขาโดยรอบ พื้นที่ทางตอนเหนือ และทิศตะวันออกของจังหวัด ประกอบด้วยภูเขามากมายสลับซับซ้อนโดยมี
ทิวเขานครศรีธรรมราชแบ่งเขตจังหวัดสตูลกับจังหวัดสงขลา และทิวเขาสันกาลาคีรีแบ่งเขตประเทศไทยและ
ประเทศมาเลเซีย นอกจากนั้น ยังมีภูเขาน้อยใหญ่อยู่กระจัดกระจายในตอนล่างและชายฝั่งตะวันตก ภูเขา
ที่สาคัญได้แก่ 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 2559-2561 ปริมาณฝนเฉลี่ย 2,492.48 มม. ฝนตกชุกในเดือน สิงหาคม กันยายน
และตุลาคม
สาหรับ ปี พ. ศ. 2561 อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 37.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุดวัดได้ 19.8 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยวัดได้ 28.39 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนตกมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม 2561 วัดได้
447.2 มิลลิเมตร
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ตารางแสดงข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสตูล ปี 256
เดือน

สูงสุด

ต่าสุด

มกราคม

ปริมาณน้าฝนทั้งเดือน
(มม.)
ปริมาณ
จานวนวัน
น้าฝน
ฝนตก
83.60
16

อุณหภูมิ (ซ.)

34.0

21.4

อุณหภูมิ
เฉลี่ย
27.62

กุมภาพันธ์

0.4

2

36.8

19.8

มีนาคม

15.3

7

37.3

เมษายน

135.0

12

พฤษภาคม

310.3

มิถุนายน

ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
สูงสุด

ต่าสุด

น้าระเหย

ความกด
อากาศ

96.0

52.0

ความชื้น
ฯเฉลี่ย
80.13

28.80

92.0

39.0

68.75

148.30

1010.78

21.5

29.74

95.0

74.0

71.92

161.69

1009.39

37.1

22.4

29.48

96.0

43.0

76.24

138.26

1008.67

25

33.5

24.0

28.73

98.0

48.0

84.64

111.42

1009.05

224.3

12

34.5

22.5

28.29

97.0

51.0

81.53

109.76

1009.31

กรกฎาคม

447.2

18

34.3

22.7

28.04

97.0

50.0

83.75

102.09

1008.79

สิงหาคม

199.2

14

34.0

22.0

28.14

97.0

50.0

80.89

123.39

1008.95

กันยายน

300.1

20

34.1

22.0

27.52

97.0

51.0

84.21

98.00

1010.13

ตุลาคม

268.9

22

33.9

22.8

28.05

97.0

53.0

83.72

107.58

1010.03

พฤศจิกายน

128.2

16

34.3

22.8

28.25

97.0

44.0

80.43

115.11

1010.17

ธันวาคม

177.0

21

34.0

22.4

28.01

96.0

51.0

80.41

101.59

1010.36

รวม

2,289.50 185.0

417.8

266.3

340.67

1,155.0 606.0

ทั้งเดือน
102.31

1009.15

956.62 1,419.50 12,114.78

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2562

ตารางแสดงปริมาณน้าฝนและจานวนวันที่มีฝนตกระหว่างปี 2556 -2561
ปี พ.ศ.
2556
2557
2558
2559
2560
2561

ปริมาณน้าฝน
(มม.)
2,213.1
2,496.6
2,773.7
1,940.0
3,039.0
2,289.50

จ้านวนวัน
ที่ฝนตก
178
179
170
170
200
185.0

ปริมาณฝนที่ตกมาก
ใน 24 ชม.(มม.)
120.8
61.4
138.2
92.0
192.6
126.5

ตารางแสดงอุณหภูมิสูงสุดและต่าสุดและอุณหภูมิเฉลี่ย ปี 2556 – 2561
ปี
สูงสุดเฉลี่ย
สูงสุดวัดได้
ต่้าสุดเฉลี่ย
2556
32.73
37.3 1 เม.ย. 24.15
2557
33.09
38.2 7 มี.ค. 23.98

วันที่และเดือน
9 มิถุนายน
4 ตุลาคม
27 กันยายน
31 กันยายน
21 กันยายน
22 สิงหาคม
ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2562

ต่าสุดวัดได้
21.8 23 ธ.ค.
17.3 4 ก.พ.
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ปี
2558
2559
2560
2561

สูงสุดเฉลี่ย
32.63
33.45
32.54

สูงสุดวัดได้
ต่้าสุดเฉลี่ย
37.9 8 เม.ย. 24.05
39.6 20 เม.ย. 24.58
35.8 11 มี.ค. 24.00

ต่าสุดวัดได้
18.8 14 ก.พ.
22.2 20 ก.พ.
21.4 12 มี.ค.

32.97

37.3

19.8 11 ก.พ.
ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2562

18 มี.ค.

23.80

ตารางแสดง ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายปี ความชื้นสัมพัทธ์ค่าสุด และความเร็วลมสูงสุดในรอบปี
ปี 2556 – 2561
ปี
ลมสูงสุดทิศ
ความชืนเฉลี่ยรายปี
ความชืนต่้าสุด ความชืนต่้าสุด
ในรอบปี
เดือน
(%)
เดือน
กม/ชม
2556
78.73
33
2 ก.พ.
080/56
เม.ย.
2557
77.80
25
7 มี.ค.
250/24
มิ.ย.
2558
78.40
35
8 เม.ย.
070/37
ธ.ค.
2559
77.93
31
31 มี.ค./20 เม.ย. 050/39
ม.ค.
2560
80.73
36
9 มี.ค.
050/32
ก.พ.
270/32
ธ.ค.
2561
96.25
39
7 ก.พ.
270/37
มิ.ย.
ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2562

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสตูล
๑) ทรัพยากรดิน
จังหวัดสตูลมีพื้นที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นเนินเขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาสาคัญๆ คือ
เทือกเขาบรรทัดและสันการาคีรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขต ระหว่างจังหวัดสตูลกับจังหวัดอื่นๆและประเทศมาเลเซีย
พื้ น ที่ ค่ อ ยๆลาดเอี ย งลงสู่ ท ะเลด้ า นตะวั น ตกและทิ ศ ใต้ มี ที่ ร าบแคบๆ ขนานไปกั บ ชายฝั่ ง ทะเล
มีพื้นที่ราบอยู่บริเวณอาเภอควนโดน อาเภอเมืองสตูลและบางพื้นที่ของอาเภอละงู นอกจากนี้ยังพบเขาหินปูน
เป็นเขาโดดในพื้นที่ราบ ถัดจากที่ราบลงไปเป็นป่าชายเลนต่อลงไปถึงทะเลอันดามัน พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการ
ปลูกข้าวและยกร่องปลูกปาล์มน้ามัน พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชันพบทางตะวันตกของจังหวัด เป็นที่สูง
สลับกับพื้นที่ราบ ส่วนใหญ่อยู่ในอาเภอท่าแพ อาเภอละงู อาเภอควนกาหลง อาเภอมะนัง และอาเภอทุ่ง
หว้า โดยมีแนวเขาดันขึ้นในแนวเหนือใต้ จากอาเภอควนกาหลงมายังอาเภอเมืองทอดแนวลดหลั่นลงไปจนถึง
ป่าชายเลน พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการปลูกยางพาราและปาล์มน้ามัน พื้นที่สูงและภูเขาพบด้านตะวันออกของสตูล
ทอดตัวในแนวเหนือใต้จนถึงเทือกเขาบรรทัด ส่วนใหญ่ใช้ในการปลูกยางพาราและเป็นป่าแหล่งต้นน้า เช่น
คลองละงู คลองบาราเกต คลองท่าจีน เป็นต้น
จังหวัดสตูลมีดินอยู่ทั้ งหมด 21 ชุดดิน มีเนื้อที่ประมาณ 1,286,949 ไร่ หรือร้อยละ 73.34
ของเนื้ อ ที่ ทั้ ง หมด และเป็ น หน่ ว ยพื้ น ที่ เบ็ ด เตล็ ด 8 หน่ ว ย ได้ แ ก่ ส นามบิ น (AP),พื้ นที่ เ ลี้ ย งสั ต ว์น้ า(AQ),
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ดินตะกอนชะวากทะเลปะปนกัน(EC),เกาะ(I),ที่ดินดัดแปลง(ML),บ่อขุด(P),พื้นที่ชุมชน(U),พื้นที่น้า(W) มีเนื้อที่
ประมาณ 467,752 ไร่ หรือร้อยละ 26.66 ของเนื้อที่ทั้งหมด
ชุดดินจังหวัดสตูล
ภาพแสดงแผนที่ชุดดินจังหวัดสตูล

ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2562

ทรั พยากรดินเป็ นปั จจั ยส าคัญในการผลิ ตทางการเกษตร และเป็นรากฐานการพั ฒนาเศรษฐกิ จของ
ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรม
กลุ่มชุดดินที่ 5
กลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลาน้าเก่าที่มีการพัฒนาการของดินมานานพบในพื้นที่ราบลุ่มต่า
ดินบนมีเนื้อดินเป็นร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง มีสีดินเป็นสีเทา มีจุดประสีน้าตาล
สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 5.6-7.0
ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง มีสีดินเป็นสีเทา มีจุดประสีเหลือง สีน้าตาลหรือ
สีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 7.0-8.0 อาจพบก้อนปูน
ปะปนอยู่ในเนื้อดิน การระบายน้าของดินเลว ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง
ปัญหา : บางพื้นที่ขาดแคลนน้า มีความอุดมสมบูรณ์ต่า และน้าท่วมขังในฤดูฝน ทาความเสียหายกับ
พืชที่ไม่ชอบน้า
แนวทางการจัดการ : ปลูกข้าว ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4
สัปดาห์หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน
ปล่อยทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักดา 35-40
วันพัฒนาแหล่งน้าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้าหรือทานาครั้งที่ 2 หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข้าวโดย
ทาร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า
หน้า ๘

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖2

: ปลูกพืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.51.0 เมตร ร่องแปลงปลูกอยู่สูงจากระดับน้าที่เคยท่วม ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
15-25 กิโลกรัม/หลุมในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก
กลุ่มชุดดินที่ 6
กลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลาน้าเก่าที่มีการพัฒนาการของดินมานาน พบในพื้นที่ราบลุ่มต่า
ดินบนมีเนื้อดินเป็นร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง มีสีดินเป็นน้าตาล สีน้าตาลปนเทา
หรือสีเทา มีจุดประสีน้าตาลหรือสีเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ของดิน 5.1-6.0
ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง มีสีดินเป็นสีเทา มีจุดประสีเหลือง สีน้าตาลและ
สีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 4.5-5.5 การระบายน้าของดิน
เลวถึงค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่า
ปัญหา : ความอุดมสมบูรณ์ต่า บางพื้นที่ดินเป็นกรดจัดมาก ขาดแคลนน้า และน้าท่วมขังในฤดูฝน ทา
ความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้า
แนวทางการจัดการ : ปลูกข้าว ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4
สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกันหรือโสนอิ นเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน
ปล่อยทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักดา 35-40
วัน ในพื้นที่ที่เป็นกรดจัดมาก ใช้วัสดุปูน 200-300 กิโลกรัม/ไร่ เพื่อเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน
พัฒนาแหล่งน้าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้าหรือทานาครั้งที่ 2 หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยทา
ร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า
: ปลูกพืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.51.0 เมตร ร่องแปลงปลูกอยู่สูงจากระดับน้าที่เคยท่วม ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
15-25 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้าตามชนิดพืชที่ปลูก ในพื้นที่ที่ดินเป็นกรดจัดมาก ใช้วัสดุปูน 200-300 กิโลกรัม/ไร่ หรือ
0.5-1.0 กิโลกรัม/หลุม เพื่อเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าใน
แปลงปลูก
กลุ่มชุดดินที่ 7
กลุ่มดินเป็นดินเหนียว สีน้าตาลปนเทาหรือสีน้าตาล พบจุดประสีสีน้าตาลเข้ม สีเหลืองหรือสีแดงปะปนอยู่
ตลอดหน้าตัดดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็ กน้อยถึงด่างเล็กน้อย(pH 6.5-7.5) มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับ
ปานกลาง

หน้า ๙
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ปัญหา : โครงสร้ างแน่ นทึบ ดินแห้ งแข็ง ทาให้ ไถพรวนยาก ขาดแคลนน้า และน้าท่วมขังในฤดูฝน
ทาความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้า
แนวทางการจัดการ : ปลูกข้าว ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4
สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน
ปล่อยทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักดา 35-40
วันพัฒนาแหล่งน้าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้าหรือทานาครั้งที่ 2 หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข้าวโดยทา
ร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า
: ปลูกพืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.51.0 เมตร ร่องแปลงปลูกอยู่สูงจากระดับน้าที่เคยท่วม ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้าหรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1525 กิโลกรัม/หลุมในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก
กลุ่มชุดดินที่ 10
กลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนน้าทะเลที่มีการพัฒนาการของดินยังไม่มากนักและเป็นดินเปรี้ยว
จัดในระดับตื้นถึงตื้นมาก มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน พบในพื้นที่ลุ่ม
ต่าชายฝั่งทะเลหรือน้าทะเลเคยท่วมถึง
ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว มีสีดินเป็นสีน้าตาลปนเทาเข้มมากหรือสีดา มีจุดประสีน้าตาลหรือสีเหลือง
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากที่สุดถึงเป็นกรดจัดมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 4.0-4.5 ดินล่างมีเนื้อ
ดิ น เป็ น ดิ น เหนี ย ว มี สี ดิ น เป็ น สี เทา มี จุ ดประสี เหลื อง สี น้ าตาลและสี แดง พบจุ ดประสี เหลื องฟางข้ าวของ
สารประกอบกามะถัน (jarosite) และแท่งแข็งของเหล็กที่มีจุดประสีเหลืองฟางข้าวเกิดขึ้นในบริเวณรูรากพืชเน่า
หรือมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงรุนแรงมากที่สุด ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน มีค่าความเป็น
กรดเป็นด่างของดิน 3.5-4.0
ดินล่างถัดไปอาจพบชั้นดินเลนเหนียวของตะกอนน้าทะเลที่มีศักยภาพก่อให้เกิดเป็นดินเปรี้ยวจัดหรือดิน
กรดกามะถัน มีสีดินเป็นสีเทาปนน้าเงินหรือสีเทาปนเขียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็น
กรดเป็นด่างของดิน 5.0-7.0 ซึ่งส่วนใหญ่จะพบภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผิวดิน การระบายน้าของดิน
เลว ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง
ปัญหา : ดินเป็นกรดรุนแรงมากหรือเป็นดินเปรี้ยวจัดตื้นภายในความลึก 50 ซม.จากผิวดิน เกิดการตรึง
ของธาตุ อาหารและมีสารที่ เป็ นพิ ษต่ อพื ชที่ ปลู ก มีโครงสร้ างดิ นแน่ นทึ บ ดินแห้ งแข็ งและแตกระแหง ทาให้
ไถพรวนยาก คุณภาพน้าเป็นกรดรุนแรงมาก ขาดแคลนแหล่งน้าจืด และน้าท่วมขังในฤดูฝน ทาความเสียหายกับพืช
ที่ไม่ชอบน้า
แนวทางการจัดการ : ปลูกข้าว ไถพรวนดินในขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ลดและควบคุมความเป็น
กรดรุนแรงมากของดินด้วยวัสดุปูน 1,000-2,000 กิโลกรัม/ไร่ โดยหว่านให้ทั่วแปลงปลูก ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้
3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด โสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบ
เมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้า
หลังปักดา 35-45 วัน พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าในช่วงที่ข้าวขาดน้าหรือใช้ทานาครั้งที่
หน้า ๑๐
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: ปลูกพืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ากว้าง 1.0-1.5 เมตร
ลึก 0.5-1.0 เมตรหรือถึงชั้นดินเลนของตะกอนน้าทะเล มีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ ก่อนยกร่อง ควรแยกหน้าดิน
มาทับบนดินที่ขุดมาจากร่องคูน้า หว่านวัสดุปูนบนสันร่องและร่องคูน้า 1,000-2,000 กิโลกรัม/ไร่ ปรับปรุงดิน
ด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม.
ปรั บปรุ งหลุ มปลู กด้วยปุ๋ ยหมั กหรื อปุ๋ ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุ ม ร่วมกับวัสดุปูน 7 กิโลกรัม/หลุ ม ในช่วง
เจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า
ตามชนิดพืชที่ปลูก เมื่อดินเกิดกรดเพิ่มขึ้น หว่านด้วยวัสดุปูน 1,000-2,000 กิโลกรัม/ไร่ พัฒนาแหล่งน้าและ
ระบบการให้น้าในแปลงปลูก เพื่อใช้ล้างความเป็นกรดของดิน และควบคุมไม่ให้ดินกรดเพิ่มขึ้น
กลุ่มชุดดินที่ 14
กลุ่มดินร่วนละเอียดหรือดินเหนียวลึกมากที่มีศักยภาพก่อให้เกิดดินกรดกามะถันหรือดินเปรี้ยวจัดที่มีการ
พัฒนาชั้นดินยังไม่มากนักและเป็นดินเปรี้ยวจัดลึกปานกลาง พบในพื้นที่ลุ่มต่าชายฝั่งทะเลหรือน้าทะเลเคยท่วมถึง
มีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ
ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนปนดินเหนียว มีสีดินเป็นสีน้าตาลปนเทาเข้มมาก
หรือสีดา มีจุดประสีน้าตาลหรือสีเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงเป็นกรดจัดมาก มีค่าความเป็นกรด
เป็นด่างของดิน 4.0-5.0
ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินเหนียว มีสีดินเป็นสีเทา มีจุดประสีเหลืองและสีน้าตาล
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากที่สุดถึงเป็นกรดจัดมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 4.0-4.5 และชั้นดินล่าง
ถัดไปในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วนปนทรายแป้ง
ที่ เป็นดินเลนเละของตะกอนน้าทะเลที่มีสารประกอบกามะถันสูง (sulfidic material) มีสีดินเป็นสีเทาปนน้าเงิน
หรือสีเทาปนเขียว ไม่มีจุดประสี มีกลิ่นเหม็นเหมือนก๊าซไข่เน่า (H2S) ชั้นดินนี้เมื่อดินแห้งจะแปรสภาพเป็นดินกรด
ก ามะถั น ปฏิ กิ ริ ย าดิ น เป็ น กรดรุ น แรงมากถึ งเป็ นกรดจั ดมาก มี ค่ าความเป็ นกรดเป็ นด่ างของดิ น 4.0-4.5
การระบายน้าของดินเลว
ปั ญหา : ดิ นเป็ นกรดจั ดมากหรื อเป็ นดิ นเปรี้ ยวจั ดลึ กปานกลาง ดิ นชั้ นล่ างเป็ นดิ นเลนที่ มี ศั กยภาพ
ก่อให้เกิดเป็นดินกรดกามะถัน เกิดการตรึงของธาตุอาหารและมีสารที่เป็นพิษต่อพืชที่ปลูก คุณภาพน้าเป็นกรดจัด
มาก ขาดแคลนแหล่งน้าจืด และน้าท่วมขังในฤดูฝน ทาความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้า
แนวทางการจัดการ : ปลูกข้าว ไถพรวนดินในขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ลดและควบคุมความ เป็น
กรดรุนแรงมากของดินด้วยวัสดุปูน 500-1,000 กิโลกรัม/ไร่ โดยหว่านให้ทั่วแปลงปลูก ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้
3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด โสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่
ไถ
กลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ย
แต่งหน้าหลังปักดา 35-45 วัน พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าในช่วงที่ข้าวขาดน้าหรือใช้ทานาครั้งที่ 2
: ปลูกพืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ากว้าง 1.0-1.5 เมตร
ลึก 0.5-1.0 เมตรหรือถึงชั้นดินเลนของตะกอนน้าทะเล มีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ ก่อนยกร่อง ควรแยกหน้าดินมา
ทับบนดินที่ขุดมาจากร่องคูน้า หว่านวัสดุปูนบนสันร่องและร่องคูน้า 500-1,000 กิโลกรัม/ไร่ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ย
หมักหรือปุ๋ยคอก 2-3ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุง
หลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม ร่วมกับวัสดุปูน 6 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อน
เก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้าตามชนิดพืชที่ปลูกเมื่อ
หน้า ๑๑
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ดินเกิดกรดเพิ่มขึ้น หว่านด้วยวัสดุปูน 500-1,000 กิโลกรัม/ไร่ พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้า
แปลงปลูก เพื่อใช้ล้างและควบคุมไม่ให้ดินกรดเพิ่มขึ้น

ใน

กลุ่มชุดดินที่ 17
กลุ่มดินร่วนเหนียวปนทรายลึกมากที่เกิดจากตะกอนลาน้าเก่าที่มีพัฒนาการของดินมานาน (กลุ่มดินร่วน
ละเอียด) พบในพื้นที่ลุ่มและสองฝั่งริมแม่น้า
ดินบนมีเนื้อดินเป็นร่วนปนทราย มีสีดินเป็นน้าตาล สีน้าตาลปนเทาหรือสีเทา มีจุดประสีน้าตาล สีเหลือง
หรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 5.0-6.0
ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายและชั้นดินถัดไปอาจพบเนื้อดินที่เป็นดินร่วนปนดินเหนียว
ดินเหนียวปนทรายหรือดินเหนียว มีสีดินเป็นสีเทา มีจุดประสีเหลือง สีน้าตาลและสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด
มากถึ งเป็ น กรดจั ด มี ค่ าความเป็ น กรดเป็ นด่ า งของดิ น 4.5-5.5 การระบายน้ าของดิ น เลวถึ งค่ อ นข้ า งเลว
ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่า
ปัญหา : ความอุดมสมบูรณ์ต่า บางพื้นที่ดินเป็นกรดจัดมาก ขาดแคลนน้านาน และน้าท่วมขังในฤดูฝน
ทาความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้า
แนวทางการจั ดการ : ปลูกข้าว ในพื้นที่ที่เป็นกรดจั ดมาก หว่านวัสดุปูน 200-300 กิโลกรั ม/ไร่
เพื่อเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน ไถกลบตอซัง ปล่อยทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด
(โสนอัฟริกัน หรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์น้าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักดา 35-45 วัน พัฒนาแหล่งน้าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าว
ขาดน้าหรือใช้ทานาครั้งที่ 2 หรือปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยทาร่องแบบเตี้ยปรับปรุง
ดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า
: ปลูกพืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ากว้าง 1.0-1.5 เมตร
ลึก 0.5-1.0 เมตร และมีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ยอินทรีย์น้า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35
กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต มีการใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับ
ปุ๋ ยเคมีหรื อปุ๋ ยอินทรี ย์ น้ า เพื่อ เพิ่มความเป็ นประโยชน์ของธาตุ อาหารในดิน ควรมีการใช้วัสดุปูน 200-300
กิโลกรัม/ไร่พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก
กลุ่มชุดดินที่ 19
กลุ่มดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือทรายร่วนสีน้าตาลเข้มปนเทาหรือน้าตาลเข้ม ส่วนดินชั้นล่างเป็นดินร่วน
ปนทรายและจะเปลี่ยนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินเหนียวปนทรายสีน้าตาลซีด สีเทาปนชมพู พบจุดประ
สีน้าตาลแก่ สีน้าตาลปนเหลือง หรือแดงปนเหลื องในดินชั้นล่าง บางแห่งพบศิลาแลงอ่อน(plinthite)ปะปนใน
เนื้อดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก(pH 4.5-5.5)
ปัญหา : เนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายที่มีชั้นดานภายในความลึก 100 ซม. จากผิวดิน ความอุดมสมบูรณ์ต่า
ขาดแคลนน้านาน และน้าท่วมขังในฤดูฝน ทาความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้า
แนวทางการจัดการ : ปลูกข้าว ไถกลบตอซัง ปล่อยทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด
(หว่าน
โสนอัฟริกัน หรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์น้าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักดา 35-45 วัน พัฒนาแหล่งน้าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาด
หน้า ๑๒
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น้าหรือใช้ทานาครั้งที่ 2 หรือปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยวข้าว ทาร่องแบบเตี้ยปรับปรุงดินด้วย
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า
: ปลูกพืชไร่ พืชผัก หรื อไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ากว้าง 1.0-1.5 เมตร
ลึก 0.5-1.0 เมตรหรือถึงชั้นดานแข็ง มีคันดินอันแน่นล้อมรอบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่
ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 20-35กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็ บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก
กลุ่มชุดดินที่ 23
กลุ่มดินทรายลึกมากที่เกิดจากตะกอนลาน้าเก่าที่ยังไม่มีการพัฒนาการของดิน พบในพื้นที่ลุ่มต่า ที่ลุ่ม
ระหว่างสันทรายหรือเนินทรายชายทะเล มีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ
ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินทราย มีสีดินเป็นน้าตาล สีน้าตาลปนเทาหรือสีเทา มีจุด
ประสีน้าตาลหรือสีเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็ นกรดเป็นด่างของดิน
5.0-6.0
ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินทราย มีสีดินเป็นสีเทา มีจุดประสีเหลืองหรือสีน้าตาล
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 6.0-8.0 ในบางพื้นที่อาจพบ
เปลือกหอยปะปนอยู่ในเนื้อดิน การระบายน้าของดินเลวถึงเลวมาก ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่า
ปัญหา : เนื้อดินเป็นดินทรายหนา ความอุดมสมบูรณ์ต่า ขาดแคลนน้า บางพื้นที่ดินอาจมีน้าท่วมขัง และ
น้าท่วมขังในฤดูฝน ทาความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้า
แนวทางการจั ดการ : ปลูกข้าว ไถกลบตอซัง หรือหว่ านพืชปุ๋ยสด หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านโสน
อัฟริกันหรือโสนอินเดีย 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์น้าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักดา 35-45 วัน พัฒนาแหล่งน้าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาด
น้าหรือใช้ปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยทาร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 3-4 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ในพื้นที่ที่ดินเป็นกรดจัดมาก ควรมีการใช้วัสดุปูน500-1,000
กิโลกรัม/ไร่
: ปลูกพืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ากว้าง 1.0-1.5 เมตร
ลึก 0.5-1.0 เมตร และมีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ยอินทรีย์น้า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. พร้อมปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ ยคอก
ร่วมกับปุ๋ยเคมี 25-50 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือ
ปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก ใน
พื้นที่ที่ดินเป็นกรดจัดมาก ควรมีการใช้วัสดุปูน 500-1,000 กิโลกรัม/ไร่ หรือ 5 กิโลกรัม/หลุม
กลุ่มชุดดินที่ 25
กลุ่มดินตื้นถึงตื้นมากที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนลูกรังมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์
โดยภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ที่เกิดจากตะกอนลาน้าเก่า พบในพื้นที่ลุ่มต่า มีสภาพพื้นที่ราบเรียบ
ถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย
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ดินบนมีเนื้อดินเป็นร่วนปนทรายหรือดินร่วนปนดินเหนียว มีสีดินเป็นน้าตาล สีน้าตาลปนเทาหรือสีเทา
มีจุดประสีน้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ของดิน 5.0-6.0
ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนลูกรังมาก มีสีดินเป็นสีเทา มีจุดประสีเหลือง
สีน้าตาลและสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 4.5-8.0
ในบางพื้นที่มีลูกรังปรากฏอยู่ที่ผิวดินมาก หรืออาจพบก้อนปูนปะปนอยู่ในเนื้อดิน การระบายน้าของดินเลวถึง
ค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่า
ปัญหา : ดินตื้นถึงก้อนกรวดหรือลูกรังภายในความลึก 50 ซม.จากผิวดิน ขาดแคลนน้านาน มีความ อุดม
สมบูรณ์ต่า บางพื้นที่มีก้อนหินหรือลูกรังที่หน้าดินมาก และน้าท่วมขังในฤดูฝน ทาความเสียหายกับพืช
ที่ไม่
ชอบน้า
แนวทางการจั ดการ : ปลูกข้าว เลือกพื้นที่เพาะปลู กที่มีหน้าดินหนา ไถกลบตอซัง ปล่อยทิ้งไว้ 3-4
สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน
ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 หรือ 15-15-15 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้า
หลังปักดา 35-40 วัน พัฒนาแหล่งน้าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้าหรือใช้ทานาครั้งที่ 2 หรือปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพืช
ตระกูลถั่ว หลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยทาร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ยอินทรีย์น้า
: ปลูกพืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล เลือกพื้นที่มีหน้าดินหนา ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้า
กว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร และมีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ เพื่อป้องกันน้าท่วมขัง ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ย
หมักหรือปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุง
หลุมปลูกด้วยหน้าดินที่ไม่มีเศษหินหรือลูกรังร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต
ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังการเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ ยอินทรีย์น้า ตามชนิดพืช
ที่ปลู ก พัฒนาแหล่ งน้ าและระบบการให้ น้ าในแปลงปลู กในพื้นที่ดินตื้นมาก มีก้อนหิ น หรือลู กรังมากที่ผิ วดิ น
ไม่เหมาะสมสาหรับทาการเกษตร ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว
กลุ่มชุดดินที่ 26
กลุ่มดินเหนี ยว ลึกถึงลึกมากที่เกิดจากการสลายตัวของวัตถุต้นกาเนิดดินหลายชนิด เช่น หินแกรนิต
หินดินดาน หินปูนหรือหินในกลุ่ม รวมถึงตะกอนลาน้าเก่าที่มีการพัฒนาการของดินมานานแล้ว พบในเขตชุ่มชื้นที่มี
ฝนตกชุกและแพร่กระจายเกือบตลอดทั้งปี มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นเนินเขา มีความลาดชัน
0-35 เปอร์เซ็นต์
ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทราย มีสีดินเป็นสีน้าตาล สีเหลืองหรือสี
แดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 5.0-6.0
ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย มีสีดินเป็นสีน้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 4.5-5.5 และในชั้นดินล่างลึกๆ อาจพบจุดประสี
เล็ กน้ อยหรื อก้ อนกรวดปะปนอยู่ ในเนื้ อดิ นลึ กมากกว่ า 100 เซนติ เมตร จากผิ วดิ นการระบายน้ าของดิ นดี
ถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่า
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ปัญหา : ความอุดมสมบูรณ์ต่า ขาดแคลนน้าในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน และเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสีย
หน้าดินในพื้นที่ที่มีความลาดชัน
แนวทางการจัดการ : ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียน
ให้ มีการปลู กพืชบ ารุ งดินร่ วมอยู่ ด้วย ปรั บปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด
(หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะ
ออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุ
คลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ ทาแนวรั้วหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้ น้ า
ใน แปลงปลูก
: ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอก 15-25 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน วัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม
สร้างคันดิน ทาขั้นบันได ทาแนวรั้วหรือทาฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลัง
เก็บผลผลิ ต ใช้ปุ๋ ยหมักหรื อปุ๋ ยคอกร่ วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ตามชนิดพืชที่ปลู ก พัฒนาแหล่ งน้าและ
จัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก
กลุ่มชุดดินที่ 32
กลุ่มดินทรายแป้งละเอียดหรือดินร่วนละเอียดมากที่เกิดจากตะกอนลาน้าเก่าที่มีการพัฒนาการของดิน
มานานแล้ว พบในบริเวณสองฝั่งริมแม่น้า ในเขตชุ่มชื้นที่มีฝนตกชุกและแพร่กระจายเกือบตลอดทั้งปี มีสภาพพื้นที่
ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 0-12 เปอร์เซ็นต์
ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วนปนทราย มีสีดินเป็นสีน้าตาลหรือสีเหลือง ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 5.0-6.0
ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งหรือดินร่วนเหนียวปนทราย มีสีดินเป็นสีน้าตาล สีเหลือง
หรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 4.5-5.5 ดินชั้นล่างถัดไป
อาจเป็นชั้นสลับและมีเนื้อดินเหนียวลดลง พบจุดประสีเล็กน้อยหรือก้อนกรวดปะปนอยู่ในเนื้อดินลึกมากกว่า 100
เซนติเมตรจากผิวดิน การระบายน้าของดินดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง
ปัญหา : ขาดแคลนน้า บางพื้นที่อาจมีน้าไหลบ่าท่วมขังฉับพลันในระยะที่มีฝนตกหนัก
แนวทางการจัดการ : ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปี โดยให้มีการปลูก
พืชบารุงดินอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า
8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2
สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน หรือทาแนวรั้วหญ้า
แฝก มีการใช้ปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูก เพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เสื่อมโทรมลงและช่วยเพิ่ม
ผลผลิต พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก
: ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้า เช่น มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม
ทาแนวรั้วหรือทาฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้า
ใน
แปลงปลูก
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กลุ่มชุดดินที่ 34
กลุ่ มดิ นร่ วนละเอี ยด มี เนื้ อดิ นเป็ นดิ นร่ วนเหนี ยวปนทรายลึ กถึ งลึ กมากที่ เกิ ดจากสลายตั วของวั ตถุ
ต้นกาเนิดดินหลายชนิด เช่น หินแกรนิต หินทรายหรือหินในกลุ่มรวมถึงตะกอนลาน้าเก่าที่มีการพัฒนาการของดิน
มานานแล้ว พบในเขตชุ่มชื้นที่มีฝนตกชุกและแพร่กระจายเกือบตลอดทั้งปี มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็น
เนินเขา มีความลาดชัน 0-35 เปอร์เซ็นต์
ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย มีสีดินเป็นสีน้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึง
เป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 5.0-6.0 ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย มีสีดิน
เป็นสีน้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
4.5-5.5
ดินล่างถัดไปอาจพบชั้นดินที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียวปนทราย จุดประสีเล็กน้อยหรือก้อนกรวดปะปนอยู่ใน
เนื้อดินลึกมากกว่า 100 เซนติเมตรจากผิวดิน การระบายน้าของดินดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ตามธรรมชาติต่า
ปัญหา : ดินปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่า ขาดแคลนน้าในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน และในพื้นที่ที่ มี
ความลาดชัน ดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน
แนวทางการจัดการ : ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียน
ตลอดทั้งปี ให้มีการปลูกพืชบารุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืช
ปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบ
ระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุ
คลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ ทาแนวรั้วหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้ น้ า
ในแปลงปลูก
: ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ขั้นบันได คันดิน
ทาแนวรั้วหญ้าแฝกหรือทาฐานเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ ยหมัก
หรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าในแปลง
ปลูก
กลุ่มชุดดินที่ 42
กลุ่ มดินทรายที่มีชั้นดานอินทรี ย์ ภายในความลึ ก 100 เซนติเมตรจากผิ วดินที่เกิดจากตะกอนทราย
ชายทะเล พบบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เป็นสันทรายเก่า ในเขตชุ่มชื้นที่มีฝนตกชุกและแพร่กระจายเกือบตลอดทั้งปี
มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 0-5 เปอร์เซ็นต์
ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน มีสีดินเป็นสีดาหรือสีน้าตาลปนเทาเข้มมาก ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 5.0-6.5
ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินทรายปนดินร่วน มีสีดินเป็นสีขาวและชั้นถัดไป มีสีดินเป็นสีขาว มีจุดประสีเหลือง
หรือสีน้าตาล และชั้นดินล่างถัดไปภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผิวดิน เป็นชั้นดานอินทรีย์ที่มีเนื้อดินเป็นดิน
ร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน มีสีดินเป็นสีดาหรือสีน้าตาลเข้มทับอยู่บนชั้นดินที่มีเนื้อดินเป็นดินทราย
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ปนดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย มีสีดินเป็นสีเทา มีจุดประสีเหลืองและสีน้าตาล ปฏิกิริยาเป็นดินกรดจัดมากถึงเป็น
กรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 5.0-5.5 การระบายน้าของดินดีถึงมากเกินไป ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ตามธรรมชาติต่า
ปั ญ หา : ดิ น ทรายที่ มี ชั้ น ดานอิ น ทรี ย์ ภ ายในความลึ ก 100 ซม. ที่ มี ชั้ นทรายสี ข าวหนาที่ มี ค วาม
อุดมสมบูรณ์ต่ามาก ขาดแคลนน้า และในช่วงฝนตกหนักจะมีน้าขังอยู่บริเวณผิวหน้าดิน
แนวทางการจั ดการ : ปลูกพืชไร่ หรื อพืชผัก เลือกชนิดพืชที่ใช้ปลู กให้ เหมาะสมกับศักยภาพของดิน
ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ ถั่วพุ่ม
8-10 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบก่อนออกดอก ปล่อยทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ปลูกพืชคลุมดินหรือมีวัสดุคลุมดิน พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก
: ปลู ก ไม้ ผ ล ขุ ดหลุ มปลู ก ขนาด 75x75x75 ซม. และท าลายชั้ น ดานอิ น ทรี ย์
ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 35-50 กิโลกรัม/หลุม ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ทาคันดินร่วมกับ
ปลูกหญ้าแฝก ในช่วงการเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูกในพื้นที่ลุ่มทาทาง
ระบายน้า เพื่อป้องกันการแช่ขังของน้าในช่วงที่มีฝนตกหนัก
กลุ่มชุดดินที่ 43
กลุ่ มดินทรายลึ กมาก จากผิ วดินที่เกิดจากสลายตัวของวัตถุต้นกาเนิดดิ นหลายชนิด เช่น หิ นแกรนิต
หิ นทรายหรื อหิ นในกลุ่ ม รวมถึ งตะกอนล าน้ าและตะกอนทรายชายทะเล พบในเขตชุ่ มชื้ นที่ มี ฝนตกชุ กและ
แพร่ กระจายเกื อบตลอดทั้ งปี มีสภาพพื้นที่ ค่ อนข้ างราบเรี ยบถึ งเป็นลู กคลื่ นลอนลาด มีความลาดชั น 0-12
เปอร์เซ็นต์
ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน มีสีดินเป็นสีน้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 5.0-6.0
ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินทรายปนดินร่วน มีสีดินเป็นสีน้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด
มากถึ ง เป็ น กรดจั ด มี ค่ า ความเป็ น กรดเป็ น ด่ า งของดิ น 4.5-5.5 การระบายน้ าของดิ น ดี ถึ ง ค่ อ นข้ า งมาก
ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่า
แนวทางการจัดการ : ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปี ให้มีการปลูกพืช
บารุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/ไร่ หรือไถกลบปุ๋ยพืชสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า
10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 8-10 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้
1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า มีวัสดุคลุมดิน หรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้าและ
จัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก
: ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมัก
หรื อปุ๋ ยคอก 35-50 กิโลกรั ม/หลุ ม ปลู กพืชคลุ มดิน มีวัสดุคลุ มดิน ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิ ตและ
ภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้า
และจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก
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กลุ่มชุดดินที่ 45
กลุ่มดินร่วนหรือดินเหนียวตื้นถึงตื้นมากที่มีชั้นลูกรัง ก้อนกรวดหรือเศษหินตื้นกว่า 50 เซนติเมตร จาก
ผิวดินที่เกิดอยู่กับที่หรือจากตะกอนลาน้าเก่าที่มีการพัฒนาการของดินมานาน พบในเขตชุ่มชื้นที่มีฝนตกชุกและ
แพร่กระจายเกือบตลอดทั้งปี มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นเนินเขา มีความลาดชัน 0-35 เปอร์เซ็นต์
ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนปนดินเหนียว มีสีดินเป็นสีน้าตาล
สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 5.0-6.0
ดินล่ างมี เนื้ อดินเป็ นดินร่ วนหรื อดินเหนียวปนลู กรังหรือเศษหิ นมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร
ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน มีสีดินเป็นสีน้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก
ถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 4.5-5.5 การระบายน้าของดินดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์
ของดินตามธรรมชาติต่า
ปัญหา : ดินตื้นถึงชั้นลูกรัง เศษหินหรือก้อนกรวดภายในความลึก 50 ซม. จากผิวดิน บางพื้นที่พบลูกรัง
เศษหิน หรือก้อนกรวดกระจัดกระจายทั่วไปอยู่บริเวณผิวหน้าดิน ความอุดมสมบูรณ์ต่า ขาดแคลนน้า และในพื้นที่
ที่มีความลาดชันจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินได้ง่าย
แนวทางการจัดการเลือกพื้นที่ที่มีหน้าดินหนาและไม่มีก้อนหิน เศษหินหรือลูกรังบนผิวดินมาก
: ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปี
ให้ มีการปลู กพืชบ ารุ งดินร่ วมอยู่ ด้วย ปรั บปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/ไร่ หรือไถกลบปุ๋ยพืชสด
(หว่านเมล็ดถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 8-10 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะ
ออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ไถพรวนและปลู กพืชตามแนวระดับมีวั สดุ
คลุมดิน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ ทาแนวรั้วหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้ในแปลงปลูก
: ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินที่ไม่มีเศษหิน
หรื อลู กรั งร่ ว มกั บปุ๋ ยหมั กหรื อปุ๋ ย คอก 25-50 กิ โลกรั ม/หลุ ม มี ระบบอนุ รั กษ์ ดิ นและน้ า เช่ น สร้ างคั นดิ น
ทาขั้นบันได ทาฐานปลูกเฉพาะต้น ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน หรือทาแนวรั้วหญ้าแฝก ในช่วงเจริญเติบโต
ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ตามชนิดพืช
ที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก
กลุ่มชุดดินที่ 50
กลุ่ มดิ นร่ วนลึ กปานกลาง จากชั้ นลู กรั ง ก้ อนกรวด เศษหิ นหรื อชั้ นหิ นพื้ นในช่ วงความลึ ก 50-100
เซนติเมตรจากผิวดินที่เกิดจากสลายตัวของวัตถุต้นกาเนิดดินหลายชนิด เช่น หินแกรนิต หินทรายหรือหินในกลุ่ม
รวมถึงตะกอนลาน้าเก่าที่มีการพัฒนาการของดินมานาน พบในเขตชุ่มชื้นที่มีฝนตกชุกและแพร่กระจายเกือบตลอด
ทั้งปี มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นเนินเขา มีความลาดชัน 0-35 เปอร์เซ็นต์
ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย มีสีดินเป็นสีน้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก
ถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 5.0-6.0 ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน
เหนียวปนทราย มีสีดินเป็นสีน้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างของดิน 4.5-5.5

หน้า ๑๘
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ดินล่ างถัดไปช่วงความลึ กระหว่าง 50-100 เซนติเมตรจากผิ วดิน พบชั้นดินที่มีเนื้อดินที่เป็นดินร่วน
ปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทรายปนลูกรัง ก้อนกรวดหรือเศษหินในปริมาณมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร
หรือชั้นหินพื้น การระบายน้าของดินดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่า
ปัญหา : ดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่า ขาดแคลนน้าในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน และในพื้นที่
ที่มีความลาดชัน ดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน ทาให้เกิดเป็นดินตื้นและยากต่อการปรับปรุงแก้ไข
แนวทางการจั ดการ : ปลู กพื ชไร่ หรื อพื ชผั ก เลื อกพื้ นที่ค่ อนข้ างราบเรี ยบ จัดระบบการปลู กพื ช
หมุนเวียนตลอดทั้งปี ให้มีการปลูกพืชบารุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถ
กลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง4-6 กิโลกรัม/ไร่
ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ
มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ ทาแนวรั้วหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้า
ในแปลงปลูก
: ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม
ขั้นบันได คันดิน ทาแนวรั้วหญ้าแฝกหรือทาฐานเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บ
ผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบ
การให้น้าในแปลงปลูก
กลุ่มชุดดินที่ 51
กลุ่มดินดินตื้นถึงตื้นมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ดินร่วนและอาจพบเศษหินปะปนได้ สีดินเป็น
สี
น้าตาล สีน้าตาลปนเหลือง สีเข้มของน้าตาลปนเทา ดินล่างเป็นดินร่วนปนเศษหินถึงดินร่วนเหนียว ปนทรายปนเศษ
หิน สีน้าตาลแก่ ถึงสีแดงปนเหลือง และภายในความลึกไม่เกิน 50 ซม. มักพบชั้นของหินซึงเป็นพวกหินทราย
ควอร์ตไซต์หรือหินดินดาน ปฏิกิริยาดินตลอดหน้าตัดดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก (pH 4.5-5.5)
ดินมีการระบายน้าดีถึงดีเกินไป ความอุดมสมบูรณ์ต่า ใช้ประโยชน์ในการปลูกยางพารา กล้วย และยังสภาพเป็น
ป่าดงดิบตามธรรมชาติ ซึ่งบางส่วนที่ถูกบุกรุกทาลายและถูกปล่อยทิ้งไว้ได้กลายสภาพเป็นป่าละเมาะหรือทุ่งหญ้า
ปัญหา : ดินตื้นถึงชั้นหินพื้นภายในความลึก 50 ซม. บางพื้นที่มีเศษหินและหินพื้นโผล่กระจัดกระจาย
อยู่ บริ เวณหน้ าดิน ความอุดมสมบู รณ์ต่า ขาดแคลนน้า และในพื้นที่ที่มีความลาดชันสู งมากจะเกิดการชะล้ าง
พังทลายสูญเสียหน้าดิน
แนวทางการจัดการพื้นที่ที่เป็นดินตื้นมาก มีเศษหินหรือหินพื้นโผล่ ไม่เหมาะสมต่อการเกษตร ควรปล่อย
ไว้ให้เป็นป่า หรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว
: ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นที่ที่มีหน้าดินหนาและมีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบ
การปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปี ให้มีการปลูกพืชบารุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3 - 4
ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 8-10 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง
6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ไถพรวนและปลูก
พืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ ทาแนวรั้วหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้าและ
จัดระบบการให้น้าในแปลง
: ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกถึงชั้นหินพื้นหรือขนาด 50x50x50 ซม. และปรับปรุงหลุมปลูกด้วย
หน้าดินที่ไม่เศษหินหรือก้อนหินร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้า เช่น ปลูก
หน้า ๑๙
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พืชคลุมดิน ทาฐานปลูกเฉพาะต้น ทาแนวรั้วหญ้าแฝก ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต
ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้า
ในแปลงปลูก
กลุ่มชุดดินที่ 53
กลุ่มดินเหนียวลึกปานกลาง ในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดินก้อนหินหรือชั้นหินพื้นผุที่เกิด
จากการสลายตัวของวัตถุต้นกาเนิดดินหลายชนิด เช่น หินแกรนิต หินดินดานหรือหินในกลุ่ม รวมถึงตะกอนลาน้า
เก่าที่มีการพัฒนาการของดินมานานแล้ว พบในเขตชุ่มชื้นที่มีฝนตกชุกและแพร่กระจายเกือบตลอดทั้งปี มีสภาพ
พื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นเนินเขา มีความลาดชัน 0-35 เปอร์เซ็นต์
ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนปนดินเหนียว มีสีดินเป็นสีน้าตาล สีเหลืองหรือสี
แดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 5.0-6.0 ดินล่างมีเนื้อดิน
เป็นดินเหนียวปนทรายหรือดินเหนียว มีสีดินเป็นสีน้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 4.5-5.5
ดินล่างถัดไปช่วงความลึกระหว่าง 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน พบชั้นดินที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียวปน
ลูกรัง เศษหินหรือชั้นหินพื้นในปริมาณมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร การระบายน้าของดินดีถึงดีปานกลาง
ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่า
ปัญหา : ดินลึกปานกลางถึงชั้นลูกรัง ก้อนกรวด เศษหินหรือชั้นหินพื้นในช่วงความลึก 50-100 ซม.
ความอุดมสมบู รณ์ต่า ขาดแคลนน้า และในพื้นที่ที่มีความลาดชันสู งจะเกิดการชะล้ างพังทลายสูญเสียหน้ าดิน
ค่อนข้างสูง ทาให้เกิดเป็นดินตื้นและยากต่อการปรับปรุงแก้ไข
แนวทางการจั ดการ : ปลู กพื ชไร่ หรื อพื ชผั ก เลื อกพื้ นที่ค่ อนข้ างราบเรี ยบ จัดระบบการปลู กพื ช
หมุนเวียนตลอดทั้งปี ให้มีการปลูกพืชบารุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถ
กลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง4-6 กิโลกรัม/ไร่
ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนว
ระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ ทาแนวรั้วหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการ
ให้น้าในแปลงปลูก
: ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้า เช่น ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ การสร้าง
คันดิน การทาขั้นบั นได ทาฐานปลู กเฉพาะต้น ปลู กพืชคลุ มดิน วัสดุคลุ มดิน หรือทาแนวรั้วหญ้าแฝก ในช่วง
เจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ตาม
ชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก
กลุ่มชุดดินที่ 59
กลุ่มดินหลายชนิดปะปนกัน ลึกมากที่เกิดจากตะกอนลาน้าพัดพามาทับถมกันทุกปี มักพบในพื้นที่ลุ่มต่า
ของทางน้ าหรื อระหว่ างเนิ นเขา สภาพพื้ นที่ ราบเรี ยบถึ งเป็ นลู กคลื่ นลอนลาดเล็ กน้ อย มี ความลาดชั น 0-5
เปอร์เซ็นต์
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ดินบนมีเนื้อดินเป็นร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน มีสีดิ นเป็นน้าตาล สีน้าตาลปนเทาหรือสี เทา
มีจุดประสีน้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ของดิน 5.0-6.0
ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินทราย ดินทรายปนดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนเหนียวปนทราย มีสีดิน
เป็นสีเทา มีจุดประสีเหลือง สีน้าตาลหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรด
เป็นด่างของดิน 4.5-5.5 บางพื้นที่อาจพบก้อนกรวด ลูกรังหรือเศษหินในดินชั้นล่าง การระบายน้าของดินค่อนข้าง
เลว ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่า ภายหลังเก็บเกี่ยวข้าว ถ้ามีแหล่งน้า สามารถใช้ปลูกพืชที่มีอายุสั้น
ได้ ไถกลบตอซังและยกร่องแบบเตี้ย
ปัญหา : เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่า ขาดแคลนน้านาน และบางปีอาจประสบปัญหา
เรื่องการถูกน้าท่วม
แนวทางการจัดการ : ปลูกข้าว ไถกลบตอซัง ปล่อยทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (โสนอัฟริ
กัน หรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
น้าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักดา 35-45 วัน พัฒนาแหล่งน้าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้าหรือใช้
ทานาครั้งที่ 2 หรือปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยทาร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ย
หมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า
: ปลูกพืชไร่ พืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร และ
มีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า หรือ
ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม ในช่วง
เจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิ ต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า
ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก
กลุ่มชุดดินที่ 60
กลุ่มดินหลายชนิดปะปนกัน ลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลาน้าพัดพามาทับถมกันทุกปี มักพบในพื้นที่ต่า
ของทางน้า พบในเขตชุ่มชื้นที่มีฝนตกชุกและแพร่กระจายเกือบตลอดทั้งปี มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็น
ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย
ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน มีสีดินเป็นสีน้าตาลหรือสีเหลือง ปฏิกิริยาดิน
กรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 5.0-6.0
ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินทรายปนดินร่วน ดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วนปนทราย มีสีดินเป็นสีน้าตาลหรือ
สีเหลือง และอาจพบจุดประสีเล็กน้อย ปฏิกิริยาดินกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
4.5-5.5 และก้อนกรวดหรือลูกรังปะปนอยู่ในเนื้อดิน การระบายน้าของดินดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินปานกลาง
ปัญหา : ดินปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่า ขาดแคลนน้า และในพื้นที่ที่มีความลาดชันดินง่ายต่อการถูก
ชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน
แนวทางการจัดการ : ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือ
ปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่
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หรือปอเทือง4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า
มีวัสดุคลุมดิน หรือปลูกพืชหมุนเวียน พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก
: ปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า มีระบบอนุรักษ์ดินและน้า เช่น การสร้างคัน
ดิน ปลู กพืชคลุ มดิน ปลู กพืชแซม วัสดุคลุ มดิน ทาแนวรั้วหรือทาฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบ โต
ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า ตามชนิดพืชที่
ปลูก พัฒนาแหล่งน้าและจัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก
กลุ่มชุดดินที่ 62
พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (slope complex) มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าไม่เหมาะสม ต่อ
การเกษตรทุกประเภท เนื่องจากยากต่อการจัดการดูแลรักษา เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายอย่างรุนแรง ทาลายระบบ
นิเวศวิทยาของป่าไม้และสิ่งแวดล้อม พื้นที่บริเวณนี้ยังไม่มีการสารวจและจาแนกดิน โดยทั่วไปประกอบ ไปด้วย
ดินตื้นถึงลึกมาก มีเนื้อดินเป็นดินทรายถึงเป็นดินเหนียว มีเศษหิน ก้อนหินหรือหินพื้นโผล่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป
บนผิวดิน เป็นอุปสรรคต่อการเกษตรกรรม
ปัญหา : มีความลาดชันสูงมาก ในพื้นที่ทาการเกษตรจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินอย่างรุนแรง
ขาดแคลนน้าและบางพื้นที่อาจพบชั้นหินพื้นหรือเศษหินกระจัดกระจายอยู่บริเวณหน้าดิน
แนวทางการจั ดการ : ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าตามธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งต้นน้า
ลาธาร ในกรณีที่จ าเป็ นต้องน ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จาเป็นต้องมีการศึกษาดินก่อน เพื่อให้ทราบถึง
ความเหมาะสมของดินสาหรับการปลูกพืช โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงอนุรักษ์หรือวนเกษตร ในบริเวณพื้นที่
ที่เป็นดินลึกและสามารถพัฒนาแหล่งน้าได้ มีระบบอนุรักษ์ดินและน้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ทาแนวรั้วหญ้าแฝกและ
ขุดหลุมปลูกเฉพาะต้น โดยไม่มีการทาลายไม้พื้นล่าง สาหรับในพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพทางการเกษตร ควรรักษาไว้ให้
เป็นสวนป่า สร้างสวนป่าหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว
ดินมีปัญหา ที่พบในพื้นที่จังหวัดสตูล ได้แก่
(1) ดินเป็นทรายจัด มีเนื้อที่ประมาณ 16,515 ไร่ หรือร้อยละ 0.94 ของเนื้อที่ทั้งหมด
(2) ดินเป็นทรายจัดมีชั้น ดานอินทรีย์ 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 ของเนื้อ
ที่ทั้งหมด
(6) พื้นที่มีความลาดชันสูงมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ประมาณ 571,961 ไร่ หรือร้อยละ
32.59 ของเนื้อที่ทั้งหมด
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แผนที่ดินมีปญ
ั หาในจังหวัดสตูล

ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2562

ความเหมาะสมของดินสาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
(1.) ดินที่มีความเหมาะสมสาหรับปลูกข้าวมีเนื้อที่ประมาณ 197,621 ไร่ หรือร้อยละ 11.26 ของ
เนื้อที่ทั้งหมด แต่ในชุดดินที่มีพื้นที่ 7,094 ไร่ หรือร้อยละ 0.40 อาจพบปัญหาการเกิดดินเปรี้ยวจัดได้กรณีที่ทิ้ง
ให้ดินแห้ง
(2.) ดิน ที่เหมาะสมส าหรั บ ปลู กหญ้า เลี้ ยงสั ตว์ พืช ไร่ ไม้ผ ลและไม้ยืนต้น แต่อาจติดปัญหาเรื่ อ ง
ข้อจากัดบางอย่าง มีเนื้อที่ประมาณ 381,384 ไร่ หรือร้อยละ 21.73 ของเนื้อที่ทั้งหมด และที่เหมาะสมแต่ติด
ปัญหาเรื่องความลาดชันของพื้นที่ มีเนื้อที่ประมาณ 5,164 ไร่ หรือร้อยละ 0.29 ของเนื้อที่ทั้งหมด
(3.) ดินที่เหมาะสมสาหรับพืชบางชนิด เช่น ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ มะม่วงหิมพานต์ ไม่ค่อยเหมาะสาหรับ
ไม้ผลไม้ยืนต้นเนื่อที่ประมาณ 17,523 ไร่ หรือร้อยละ 1.00 ของเนื้อที่ทั้งหมด
(4.) ดินที่ไม่เหมาะสมสาหรับทาการเพาะปลูกพืช ควรสงวนไว้เป็นพืชที่ป่าอนุรักษ์ เนื่องจากเป็นป่า
ชายเลนมีเนื้อที่ประมาณ 217,007 ไร่ หรือร้อยละ 12.37 ของเนื้อที่ทั้งหมด และดินในพื้นที่มีความลาดชันสูง
เกินกว่าร้อยละ 35 มีเนื้อที่ประมาณ 571,961 ไร่ หรือร้อยละ 32.60 ของเนื้อที่ทั้งหมด
ปัญหาและแนวทางการจัดการ
(1.)ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่า
เนื่องจากดินส่วนใหญ่ในภาคใต้เป็นดินที่มีการชะล้างสูงและมีความเป็นกรด ประกอบกับบางบริเวณ
เป็นดินปนทรายซึ่งมีธาตุอาหารอยู่น้อย มีความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารต่า จึงทาให้สูญเสียธาตุอาหาร
มาก บางบริเวณเป็นดินตื้น ดินปนกรวด เศษหินหรือลูกรัง ดินเหล่านี้จึงมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า
มีเนื้อที่ประมาณ 671,428 ไร่ หรือร้อยละ 38.26 ของเนื้อที่ทั้งหมด ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่าที่พบใน
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พื้นที่ลุ่ม การระบายน้าเลวถึงค่อนข้างเลว ส่วนใหญ่ใช้ปลูกข้าว สาหรับแนวทางการแก้ไข โดยการปลู กพืช
หมุนเวียนให้มีพืชตระกูลถั่วแทรกอยู่ในระบการปลูกพืชหลักใช้ปุ๋ยพืชสดในการปรับปรุงบารุงดิน เช่น ปอเทือง
ถั่วพุ่ม โสน ถั่วพร้า เป็นต้น
(2.)ดินทรายจัด
ดินเป็นทรายจัดจะมีป ริมาณธาตุอาหารอยู่น้อย แลมีความามารถในการดูดซับธาตุอาหารต่ ามาก
ดินเหล่านี้จึงมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า มีเนื้อที่ประมาณ 16,515 ไร่ หรือร้อยละ 0.94 ของเนื้อที่
ทั้งหมด สาหรับแนวทางในการแก้ไขต้องทาการปรับปรุงบารุงดิน โดยการใช้ทั้งปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ในการ
ปรับปรุงโครงสร้างดินควรใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสด
(3.)ดินเป็นทรายจัดมีชั้นดานอินทรีย์
เป็ น ดิ น ที่ มี ก ารชะล้ า งรุ น แรง โดยที่ ชั้ น ดิ น จะมี ก ารชะล้ า งเอาอนุ ภ าคดิ น เหนี ย ว เหล็ ก ออกไซด์
ธาตุอาหาร อินทรียวัตถุ และวัสดุละเอียดมากลงไปสะสสมในดินชั้นล่าง หลังจากนั้นจะเกิดการเชื่อมแข็งจน
รากพืชไม่สามารถแผ่กระจายผ่านชั้นนี้ลงไปได้ นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการอุ้มน้าและปริมาณธาตุในดิน
ต่า ส่วนใหญ่มักเกิดกับดินที่เป็นทรายจัด มีเนื้อที่ประมาณ 1,008 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่ทั้งหมด
สาหรับแนวทางการแก้ไข โดยการเลือกชนิดที่ปลูกให้เหมาะสม ปรับปรุงบารุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
(4.) ดินเปรี้ยวจัด
เป็ น ดิน ที่มีค่าความเป็ น กรดเป็ น ด่า งของดิ นเท่า กับ หรื อต่ ากว่า 4.5 อาจพบ หรือไม่พบจุ ด ประ
สีเหลืองฟางข้าวของสารประกอบกามะถัน ที่เรียกว่า จาโรไซต์ ชั้นดินนี้จะเกิดต่อเมื่อมีสารประกอบกามะถันหรือ
ไพไรต์ อยู่มากกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทาให้สารไพ
ไรต์แปรสภาพเป็นสารประกอบจาโรไซต์ มีผลทาให้ดินเป็นกรดรุนแรงมากขึ้น เหล็กและอลูมินัมจะละลาย
ออกมาเป็นพิษต่อพืชที่ ปลูก และยังทาให้เกิดการตรึงธาตุฟอสฟอรัส ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช มีเนื้อที่
ประมาณ 7,094 ไร่ หรือร้อยละ 0.40 ของเนื้อที่ทั้งหมด พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทานา หรือยกร่องปลูกปาล์มน้ามัน
มีปัญหาเกี่ยวกับกรดรุนแรงมาก การปรับปรุงแก้ไขโดยใส่วัสดุปูนชนิดต่างๆ การพั ฒนาแหล่งน้าและระบบ
การให้น้า เพื่อล้างความเป็นกรดและควบคุมไม่ให้เป็นกรดเพิ่มขึ้น
(5.) ดินตื้น
ดินตื้นเป็นดินที่มีชิ้นส่วนขนาดใหญ่กว่า 2 มิลลิเมตร มีปริมาณมากว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร
อาจพบชั้นหินพื้นภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ทาให้ดินมีชิ้นส่วนที่ละเอียดหรือเนื้อดินละเอียดน้อย
มีความสามารถในการดูดซับน้าและธาตุอาหารต่า เกิดการสูญเสียธาตุอาหารพืชที่เป็นประโยชน์ได้ง่ายก่อนที่พืช
จะนาไปใช้ เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตและการชอนไชของรากพืชลงไปธาตุอาหารและน้า การค้ายันและ
การทรงตัวของต้นพืชไม่ดีและล้มง่าย มีเนื้อที่ประมาณ 289,873 ไร่ หรือร้อยละ 16.53 ของเนื้อที่ทั้งหมด
แนวทางการแก้ไข ควรเลือกชนิดพื ชให้เหมาะสมกับสถาพพื้นที่และชนิดของดิน ปรับปรุงบารุงดินด้วยปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอก
(6) ดินบนสภาพพื้นที่มีความลาดชัน
บริเวณพื้นที่เกษตรที่มีความลาดชันมากมักจะเกิดการกร่อน มีผลทาให้ดินถูกชะล้างพังทลายได้ง่าย
ทาให้ดินสูญเสียความอุดมสมบุรณ์ บางบริเวณอาจจะถูกกัดเซาะเป็นร่องลึก ยากต่อการทาการเพาะปลูก มีเนื้อ
ที่ประมาณ 150,787 ไร่ หรือร้อยละ 8.59 ของเนื้อที่ทั้งหมด
จังหวัดสตูลจึงมีดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่า ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 671,428 ไร่ หรือร้อยละ 38.26
ของเนื้อที่ทั้งหมด ดินตื้นมีเนื้อที่ประมาณ 289,873 ไร่ หรือร้อยละ 16.53 ของเนื้อที่ทั้งหมด ดินบนสภาพ
พื้นที่มีความลาดชัน มีเนื้อที่ประมาณ 150,787 ไร่ หรือร้อยละ 8.59 ของเนื้อที่ทั้งหมด สมควรต้องส่งเสริมให้
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มีการปรับปรุงดินเพื่อให้เป็นพื้นที่เหมาะสมสาหรับเกษตรกรรม และให้เกษตรกรปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพ
ดิน เพื่อการเพิ่มผลผลิตและสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรซึ่งเป็นรายได้หลักของจังหวัดสตูล
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
จังหวัดสตูล มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการป่าไม้และเพื่อการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือ
การใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งน้า ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่เบ็ดเตล็ดตามลาดับ โดยปี 2559 พื้นที่ใน
การสร้างชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 51.60 แสดงถึงการเจริญเติบโตของชุมชน ซึ่งจังหวัด
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 การจั ด การ
สิ่ งแวดล้ อมในชุมชน และมีพื้น ที่เกษตรกรรมลดลง ร้อยละ 0.21 ซึ่งต้องมีการบริห ารจัดการด้านเกษตร
ในลักษณะเพิ่มมูลค่ามากขึ้น
ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้ที่ดินจังหวัดสตูล 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 2562

ภาพแสดงข้อมูลพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2559

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562
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ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

2) ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
(1) การป่าไม้
พื้นที่ป่า จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ทั้งหมด ๑,๘๘๗,๑๐๔.๔๔ ไร่ (นับรวมพื้นที่ที่เป็นส่วนของ น้าทะเล กรณี
ไม่นั บ ส่ ว นที่เป็ น น้ าทะเล มีเนื้ อที่ ๑,๕๔๙,๓๖๓ ไร่) หรือเท่ากับ ๓,๐๑๙.๓๗ ตารางกิโ ลเมตร มีส ภาพป่ า
ที่ มี ค วามหลากหลายทั้ ง ป่ า บกและป่ า ชายเลน มี พื้ น ที่ ป่ า ตามกฎหมายและมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ทั้ ง สิ้ น
จานวน ๘๗๙,๓๕๕.๗๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๙ ของพื้นที่จังหวัด ปี ๒๕๕๙ พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นเป็นร้ อยละ
๓๙.๓๑ (๗๔๑,๘๘๕.๒๓ ไร่) ต่อมาใน ปี ๒๕๖๐ มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๓๙.๕๑ (๗๔๕,๕๘๕.๗๗ ไร่)
(ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ๒๕๖๐, กรมป่าไม้) รายละเอียดดังตารางแบ่งออกเป็นป่าบก (ป่าสงวนแห่งชาติ ๑๓ ป่า ป่าไม้
ถาวร ๑ ป่ า เขตรั กษาพัน ธุ์สั ตว์ป่ า ๑ แห่ ง เขตห้ ามล่ าสั ตว์ป่า ๑ แห่ ง) เนื้อที่รวมประมาณ ๕๕๖,๖๕๐ ไร่
คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๙ ของพื้นที่จังหวัด และป่าชายเลน (ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน ๕ ป่า ป่าชายเลนตามมติ
คณะรั ฐ มนตรี ซึ่ ง บางส่ ว นซ้ อ นกั บ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ) ป่ า ชายเลน ๕ ป่ า เนื้ อ ที่ ร วมประมาณ จ านวน
๓๒๒,๗๐๕.๗๖ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๐ ของพื้นที่จังหวัด
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ตารางแสดงข้อมูลพื้นที่ป่าไม้จังหวัดสตูล
ปี
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐

พื้นที่จังหวัด
(ไร่)
๑,๘๘๗,๑๐๔.๔๔
๑,๘๘๗,๑๐๔.๔๔
๑,๘๘๗,๗๐๔.๔๔

ไร่
๗๓๘,๗๗๓.๔๙
๗๔๑,๘๘๕.๒๓
๗๔๕,๕๘๕.๗๗

พื้นที่ป่าไม้
ตารางกิโลเมตร
ร้อยละ
๑,๑๘๒.๐๓
๓๙.๑๕
๑,๑๘๗.๐๒
๓๙.๓๑
๑,๑๙๒.๙๓
๓๙.๕๑
ที่มา: ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ๒๕๖๐, กรมป่าไม้

พื้น ที่ป่ าไม้ แยกออกเป็ น พื้น ที่ป่ าสงวนแห่ งชาติ ๑๘ ป่า (ตามกฎกระทรวง) เนื้อที่รวมประมาณ
๗๒๙,๙๗๔.๕๕ ไร่ แบ่ ง เป็ น ป่ า บก ๑๓ ป่ า เนื้ อ ที่ ร วมประมาณ ๔๕๒,๕๓๘ ไร่ ป่ า ชายเลน ๕ ป่ า
เนื้อที่รวมประมาณ ๒๗๗,๔๓๖.๕๕ ไร่ พื้นที่ป่าไม้ถาวรของชาติ (ตามมติคณะรัฐมนตรี) ๑ ป่า เนื้อที่ประมาณ
๓,๐๙๒ ไร่ เขตห้ ามล่ าสั ตว์ป่ า (ตามประกาศกระทรวงฯ) จานวน ๑ แห่ ง เนื้อที่ ๑๒,๗๗๐ ไร่ ป่าชายเลน
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ และวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓)
เนื้อที่ประมาณ ๓๒๒,๗๐๕.๗๖ ไร่ (ทับซ้อนกับป่าชายเลนที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ประมาณ ๒๗๗,๔๓๖.๕๕
ไร่) พื้นที่อุทยานแห่งชาติ (ตามพระราชกฤษฎีกา) จานวน ๓ แห่ง เนื้อที่ ๑,๒๔๑,๔๐๖.๒๕ ไร่ พื้นที่วนอุทยาน
(ตามประกาศกรมป่าไม้) จานวน ๑ แห่ง เนื้อที่ ๑๑,๐๗๗.๒๕ ไร่ พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (ตามพระราช
กฤษฎีกา) จานวน ๒ แห่ง เนื้อที่ ๑๗๑,๒๖๒.๑๔ ไร่ รายละเอียดดังตารางที่ ๓-๘
การสารวจการถือครองและการพิสูจน์การครอบครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า)
ได้สารวจการถือครองไว้ รวม ๓,๕๓๑ ราย ๔,๙๕๗ แปลง เนื้อที่ ๔๒,๙๘๕ ไร่ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ได้สารวจ
การถือครองไว้ รวม ๕,๐๓๗ ราย ๗,๐๕๐ แปลง เนื้อที่ ๔๕,๗๘๗ ไร่ รวมทั้งสิ้น ๘,๕๖๘ ราย ๑๒,๐๐๗ แปลง เนื้อที่
๘๘,๗๗๓ ไร่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมป่าไม้
โดยพื้นที่จานวนนี้เป็นพื้นที่สวนยางพาราของราษฎรร้อยละ ๗๕
ตาราง แสดงข้อมูลสรุปพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในท้องที่จังหวัดสตูล
ลาดับ
ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ที่
/ป่าคุ้มครอง/ที่ตั้ง
๑ ป่าควนบ่อน้า
ท้องที่ตาบลปูยู อาเภอเมืองสตูล

๒

ป่ากุบังและป่าปุโล๊ต
ท้องที่ตาบลควนสตอ ตาบลวัง
ประจัน อาเภอควนโดน และ
ตาบลเกตรี
ตาบลคลองขุด ตาบลปูยู อาเภอ
เมืองสตูล

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

หน้า ๒๗

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖2

ลาดับ
ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ที่
/ป่าคุ้มครอง/ที่ตั้ง
๓ ป่าเขาค้อม ป่าเขาแดง และป่า
เขาใหญ่
ท้องที่ตาบลทุ่งนุ้ย
ตาบลควนกาหลง
อาเภอควนกาหลง
๔ ป่าควนกาหลง
ท้องที่ตาบลควนกาหลง
ตาบลอุใดเจริญ อาเภอควน
กาหลง
๕ ป่าเขาหมาไม่หยก
ท้องที่ตาบลทุ่งนุ้ย
ตาบลควนกาหลง
อาเภอควนกาหลง
๖ ป่าควนโต๊ะอม ป่าควนขี้หมา
และป่าควนท่าหิน
ท้องที่ตาบลควนขัน
ตาบลเจ๊ะบิลัง ตาบลบ้านควน
อาเภอเมืองสตูล
๗ ป่าหัวกะหมิง
ท้องที่ตาบลทุ่งนุ้ย
อาเภอควนกาหลง และ
ตาบลวังประจัน อาเภอควนโดน
๘ ป่าดงเชือกช้าง
ท้องที่ตาบลทุ่งนุ้ย
อาเภอควนกาหลง
๙

ป่าควนบารายี ป่าควนโรงพัก
และป่าควนสังหยุด
ท้องที่ตาบลนาทอน
อาเภอทุ่งหว้า

เนื้อที่ ประมาณ
ประกาศตามกฎกระทรวง
(ไร่)
๕๕,๔๐๘
ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๙๐ (พ.ศ. ๒๕๒๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
๑๑,๘๘๗

๑๓,๑๒๕

๑๑,๓๐๖

๙๑,๖๔๓

๒๘,๖๒๕

๙,๖๘๗.๕๐

ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๗๔
(พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๑๐
ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๘๖
(พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๑๕
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๑
ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐๕
(พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๐๘ (พระราชกฤษฎีกาป่าคุ้มครอง ลงวันที่
๒๙ มิถุนายน ๒๔๘๘)
ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๒
(พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๓๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๙
ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๒๑
(พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๑๖
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ (พระราชกฤษฎีกา
ป่าคุ้มครอง ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๑)
ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓๐
(พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑
ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ (พระราช
กฤษฎีกา หวงห้ามที่ดินในราชการกรมป่าไม้
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๔๘๘)

หน้า ๒๘

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖2

ลาดับ
ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ที่
/ป่าคุ้มครอง/ที่ตั้ง
๑๐ ป่าพยอมงาม
ท้องที่ตาบลละงู อาเภอละงู
๑๑ ป่าตระ ป่าห้วยหลอด
และป่าเขาขุมทรัพย์
ท้องที่ตาบลนาทอน
ตาบลทุ่งหว้า ตาบลป่าแก่บ่อหิน
อาเภอทุ่งหว้า
๑๒ ป่าควนทัง และป่าเขาขาว
ท้องที่ตาบลกาแพง ตาบลเขาขาว
ตาบลน้าผุด อาเภอละงู
และตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า
๑๓ ป่าห้วยบ่วง ป่าเขาแดง
และป่าเขาโต๊ะดู
ท้องที่ตาบลกาแพง อาเภอละงู
๑๔ ป่าเลนจังหวัดสตูลตอนที่ ๑
ท้องที่ตาบลขอนคลาน
ตาบลทุ่งหว้า ตาบลทุ่งบุหลัง
ตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า และ
ตาบลแหลมสน ตาบลกาแพง
ตาบลปากน้า อาเภอละงู
๑๕ ป่าเลนจังหวัดสตูล
ตอนที่ ๒
ท้องที่ตาบลละงู อาเภอละงู
และตาบลแป-ระ ตาบลท่าแพ
ตาบลสาคร ตาบลท่าเรือ
อาเภอท่าแพ
๑๖ ป่าเลนจังหวัดสตูลตอนที่ ๓
ป่าปาเต๊ะ และป่าปลักจูด
ท้องที่ตาบลเจ๊ะบิลัง ตาบลฉลุง
อาเภอเมืองสตูล

เนื้อที่ ประมาณ
ประกาศตามกฎกระทรวง
(ไร่)
๔,๑๘๗.๕๐ ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓๘
(พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑
ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๕
๙๓,๗๕๐
ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๒
(พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑
ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๕
๒๓,๖๑๙

๑,๘๗๕

๘๙,๒๘๑

ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๕
(พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๒๘
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๑
(พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๓๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๙
ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๖๑
(พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๑๕
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐

๒๕,๙๕๐

ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๘
(พ.ศ. ๒๕๐๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑
ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๑

๓๐,๕๙๓.๗๕

ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒๒
(พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑
ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕

หน้า ๒๙

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖2

ลาดับ
ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ที่
/ป่าคุ้มครอง/ที่ตั้ง
๑๗ ป่าเลนจังหวัดสตูลตอนที่ ๔
ป่าเจ๊ะบิลัง ป่าตันหยงโป
และป่าตามะลัง
ท้องที่ตาบลเจ๊ะบิลัง ตาบล
ตันหยงโป
ตาบลตามะลัง ตาบลควนขัน
อาเภอเมืองสตูล
๑๘ ป่าเลนจังหวัดสตูลตอนที่ ๕
ท้องที่ตาบลคลองขุด ตาบลปูยู
ตาบลตามะลัง อาเภอเมืองสตูล

เนื้อที่ ประมาณ
ประกาศตามกฎกระทรวง
(ไร่)
๕๕,๖๘๗
ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๑๘
(พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๙

๗๕,๙๒๔.๘๐

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

ที่มา: สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖๒

ตารางแสดงข้อมูลสรุปป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ (ป่าไม้ถาวร) ในท้องที่จังหวัด
สตูล
ลาดับ
ชื่อป่าไม้ถาวร/ที่ตั้ง
เนื้อที่ ประมาณ
ประกาศตามมติคณะรัฐมนตรี
ที่
(ไร่)
๑ ป่าควนทังและป่าเขาขาว
๓,๐๙๒
ประกาศตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
ท้องที่ตาบลน้าผุด ตาบลเขาขาว
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔
ตาบลกาแพง อาเภอละงู
ที่มา: สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖๒
ตาราง แสดงข้อมูลสรุปพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ในท้องที่จังหวัดสตูล
ลาดับ
ที่

ชื่ออุทยานแห่งชาติ/ที่ตั้ง

๑

ทะเลบัน
ท้องที่ตาบลควนสตอ อาเภอควนโดน
และตาบลเกตรี ตาบลบ้านควน ตาบลปูยู
อาเภอเมืองสตูล

เนื้อที่
ประกาศตามพระราชกฤษฎีกา
ประมาณ
(ไร่)
๑๒๒,๕๐๐ พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๓๔ ลงวันที่
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔ (ฉบับเดิม พ.ศ.
๒๕๒๓)

หน้า ๓๐

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖2

ลาดับ
ที่
๒
๓

ชื่ออุทยานแห่งชาติ/ที่ตั้ง

เนื้อที่
ประกาศตามพระราชกฤษฎีกา
ประมาณ
(ไร่)
๙๓๑,๒๕๐ พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๑๗ ลงวันที่
๖ เมษายน ๒๕๑๗

ตะรุเตา
ท้องที่ตาบลเกาะสาหร่าย
อาเภอเมืองสตูล
หมู่เกาะเภตรา
๓๐๘,๙๘๗ พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๗ ลงวันที่
ท้องที่ตาบลขอนคลาน อาเภอทุ่งหว้า
๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๗
และตาบลแหลมสน ตาบลปากน้า
อาเภอละงู
ที่มา: สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖๒

ตาราง แสดงข้อมูลสรุปพื้นที่วนอุทยาน ในท้องที่จังหวัดสตูล
ลาดับ
ที่
๑

ชื่อวนอุทยานแห่งชาติ/ที่ตั้ง

เนื้อที่
ประกาศตามพระราชกฤษฎีกา
ประมาณ
(ไร่)
๑๑,๐๗๗.๒๕ ประกาศกรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๙

น้าตกธาราสวรรค์
ท้องที่ตาบลควนกาหลง
อาเภอควนกาหลง
ที่มา: สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖๒

ตาราง แสดงข้อมูลสรุปพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในท้องที่จังหวัดสตูล
ลาดับ
ที่

ชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า/ที่ตั้ง

๑

เขาบรรทัด
ท้องที่ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า
ตาบลนิคมพัฒนา อาเภอมะนัง
และตาบลทุ่งนุ้ย อาเภอควนกาหลง
โตนงาช้าง
- ท้องที่ตาบลทุ่งนุ้ย อาเภอควนกาหลง

๒

- ท้องที่ตาบลทุ่งนุ้ย อาเภอควนกาหลง
และตาบลวังประจัน อาเภอควนโดน

เนื้อที่
ประมาณ
(ไร่)
๘๘,๒๕๐

ประกาศตามพระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันที่
๒๒ สิงหาคม ๒๕๑๘

๘๓,๐๑๒.๑๔ พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๑
๒๙,๑๖๖ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๒๑
พระราชกฤษฎีกา ขยายเขตรักษาพันธุ์
๕๓,๘๔๖.๑๔ สัตว์ป่า ป่าโตนงาช้าง(เพิ่มเติม ลงวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ที่มา: สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖๒
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ตาราง แสดงข้อมูลสรุปพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ในท้องที่จังหวัดสตูล
ลาดับ
ที่
๑

ชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่า/ที่ตั้ง

เนื้อที่
ประมาณ
(ไร่)
๑๒,๗๗๐

ประกาศตามพระราชกฤษฎีกา

หนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ท้องที่ตาบลฉลุง ตาบลควนโพธิ์
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๔ (ฉบับเดิม
อาเภอเมืองสตูล และตาบลควนโดน
๗ พฤษภาคม ๒๕๒๓)
ตาบลย่านซื่อ อาเภอควนโดน
ที่มา: สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖๒

แผนภาพแสดงแนวเขตป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดสตูล

สถิติการกระท้าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
จากรายงานผลการตรวจปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ พบว่ามี
การกระทาผิดเพิ่มขึ้น รายละเอียดดัง
ตารางสถิติการกระทาผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ของจังหวัดสตูล
ปีงบประมาณ/
อาเภอ
เมืองสตูล

พ.ศ. 2557
(ไร่)
150-0-87.5

พ.ศ. 2558
(ไร่)
147-2-08

พ.ศ. 255๙
(ไร่)
๑๗๕-0-1๕.63

พ.ศ. 256๐
(ไร่)
863-1-43

พ.ศ. 2561
(ไร่)
115-3-87.95

รวม
๑,452-0-42.08

ละงู

14-0-92

0-3-83.5

๒๐-1-43

304-2-48

54-3-50.93

395-0-17.43

ทุ่งหว้า

48-0-24

112-1-97

616-3-67

295-3-50

28-3-89

1,102-1-27
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ปีงบประมาณ/
อาเภอ
ควนกาหลง

พ.ศ. 2557
(ไร่)
152-2-6.5

พ.ศ. 2558
(ไร่)
281-0-74

2-0-00

3-2-72

๐-๐-๒๘.๕๐

256-1-52

ควนโดน

110-2-17

146-1-88

945-1-75

53-1-48

-

มะนัง

114-0-36

22-0-95

4๐-2-๑๕

42-0-90

5-3-84

225-0-20

714-2-17.5 2,69๘-3-๓๖.13 4,642-0-00 424-3-95.88

9,071-3-76.51

ท่าแพ

รวม

591-2-63

พ.ศ. 255๙
พ.ศ. 256๐
(ไร่)
(ไร่)
๙๐๐-1-๙๒ 2,826-0-69

พ.ศ. 2561
(ไร่)
105-3-40

รวม
105-3-40

113-1-08

375-1-60.5
1,255-3-28

ที่มา: สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖๒
(2) ทรัพยากรสัตว์ป่า
ในพื้นที่จังหวัดสตูลพบสัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวน ๒ ชนิด ได้แก่
เลี ย งผา ซึ่ ง พบได้ ที่ เ ขาพระยาบั ง สา ในเขตห้ า มล่ า สั ต ว์ ป่ า หนองปลั ก พระยาและเขาพระยาบั ง สา
และแมวลายหิน อ่อน ซึ่ งพบได้ที่อุทยานแห่ งชาติทะเลบันนอกจากนั้นยังพบสัตว์ป่าจาพวก หมูป่า หมีห มา
และเสือโคร่ง ส่วนที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา สารวจพบ วัวป่า หมูป่า และกระจง (ปัจจุบันจังหวัดสตูลไม่มีการ
เก็บข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับสัตว์ป่า)
(3) ปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ เกิดขึ้นในทุกอาเภอของจังหวัดสตู ล สาเหตุเกิดจากประชาชน
บุกรุกทาลายป่า เพราะต้องการที่ดินมาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเพื่อนาพื้นที่มาปลูกพืชผลทางการเกษตร เช่น
ยางพารา ปาล์ มน้ ามัน ฯลฯ จากรายงานการประชุ ม คณะอนุ กรรมการป้ องกัน และปราบปรามการตั ด ไม้
ทาลายป่าจังหวัดสตูล พบว่าในปี ๒๕๖๑ จังหวัดสตูลมีพื้นที่ป่าถูกบุกรุก จานวน ๔๒๔-๓-๕๙.๘๘ ไร่ ลดลงจาก
ปี ๒๕๖๐ สถานการณ์การบุกรุกในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ ยวที่มี
ชื่อเสียง เช่น เกาะหลีเป๊ะ มีปัญหาการบุกรุกค่อนข้างรุนแรง จังหวัดสตูลร่วมกับอุทยานแห่งชาติตะรุเตา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบการครอบครองที่ดินบนเกาะหลีเป๊ะ ขณะนี้
ได้ตรวจสอบเสร็จสิ้นทุกแปลงแล้ว อยู่ระหว่างการจับกุมดาเนินคดีผู้ กระทาผิด โดยได้ดาเนินการแจ้งความ
ร้องทุกข์กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินการต่อไป จังหวัดสตูล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หา
มาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ทวงคืน (พลิกฟื้นพื้นป่า) สาหรับ
ปัญหาด้านทรัพยากรสัตว์ป่านั้นเป็นปัญหาในเชิงข้อมูล เนื่องจากจังหวัดสตูลยังขาดข้อมูลด้านทรัพยากรสัตว์ป่า
3) ทรัพยากรน้า
น้าผิวดิน
ลักษณะลุ่มน้า จังหวัดสตูลประกอบด้วยลุ่มน้าสาขา ๓ สาขา
-ลุ่มน้าสาขาคลองละงู (รหัสลุ่มน้า ๒๕.๑๑) มีพื้นที่ลุ่มน้าประมาณ ๙๑๘ ตารางกิโลเมตร
(๕๗๓,๗๕๐ ไร่) มีต้นกาเนิดบริเวณเขาทางทิศเหนือ โดยไหลจากเทือกเขาทางทิศเหนือลงสู่ทะเลอันดามันทาง
ทิศใต้ โดยประมาณสภาพภูมิประเทศบริเวณต้นน้า มีความลาดชันสูง และค่อย ๆ ลดความลาดชันลงก่อนไหลลง
สู่ทะเล สภาพภูมิประเทศเป็นที่สูงสลับกับที่เนิน การใช้ดินส่วนใหญ่ปลูกยางพารา บริเวณต้นน้ายังคงมีสภาพป่า
ค่อนข้างสมบูรณ์ โดยมีคลองละงูเป็นลาน้าสายหลักที่ยาวที่สุด ความยาวลาน้าทั้งสิ้น ๘๕ กิโลเมตร มีความลาดชัน
ลาน้าบริเวณต้นน้าประมาณ ๑:๑๐ ความลาดชันบริเวณกลางลาน้า ๑:๑๐๐ ความลาดชันบริเวณท้ายน้าประมาณ
๑:๑,๕๐๐ และมีลาน้าย่อยที่สาคัญไหลลงคลองละงู ได้แก่ คลองลาโลน คลองลาแยแนะ คลองพะนัง ลองน้าแดง
ห้วยหินปูน คลองมาม่าใหม่ คลองลาเลน คลองลาจูหนุง เป็นต้น
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-ลุ่ ม น้ าสาขาคลองม าบั ง (รหั ส ลุ่ ม น้ า ๒๕.๑๒) มี พื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าประมาณ ๕๐๖ ตาราง
กิโลเมตร (316,250 ไร่ ) ไหลจากบริ เวณเทือกเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนื อไหลลงสู่ ทะเลอันดามั น ทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณต้นน้ามีความลาดชัน สภาพป่าไม้ต้นน้ายังคงมีความอุดมสมบูรณ์ สภาพภูมิประเทศ
เป็นที่สูงสลับที่เนินการใช้ที่ดินมีการปลูกยางพารากันเป็นส่วนใหญ่โดยมีคลองมาบังและคลองดุสนเป็นลาน้าสาย
หลักที่ยาวที่สุด มีความยาวลาน้าทั้งสิ้นประมาณ 70 กิโลเมตร มีความลาดชันลาน้าบริเวณต้นน้าประมาณ 1:10
ความลาดชั นบริ เวณกลางน้ าประมาณ 1:200 และมีความลาดชันท้ ายน้ าประมาณ 1:5,000 มีล าน้ าย่ อย
ที่สาคัญไหลลงคลองมาบัง ได้แก่ คลองช้าง คลองโตน คลองน้าร้อน คลองเฉลียง คลองสาลอ คลองน้าพระ
คลองกาแน๊ะ คลองตายาย คลองตะเมียง และคลองตังโกย
-ลุ่มน้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง (รหัสลุ่มน้า 25.13) มีพื้นที่ลุ่มน้าประมาณ 1,716
ตารางกิโลเมตร (1,072,500 ไร่) มีพื้นที่ในส่วนจังหวัดสตูล ประมาณ ๗๔๐ ตารางกิโลเมตร ลุ่มน้าสาขาภาคใต้
ฝั่งตะวันตกตอนล่างประกอบด้วยลุ่มน้าสาขาหลายๆ ลุ่มน้า โดยลุ่มน้าสาขาต่างๆดังกล่าวเป็นลาน้าขนาดเล็กซึ่งมี
สายสั้นๆไหลลงสู่ทะเลอันดามันโดยตรงทางทิศ ตะวันตก และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ลาน้าย่อย ๆ ที่สาคัญ ได้แก่
คลองติงหงี คลองหมัง คลองบาราเกต คลองทุ่งริ้น คลองลุ่มบอน คลองเจ๊ะบิลัง คลองมะบอก คลองท่าจีน และ
คลองปูยู โดยมีพื้นที่อยู่ในเขตจังหวัดสตูลทั้งหมด
ตาราง แสดงลุ่มน้าสาขาและแหล่งน้าสาคัญ
รหัส/ชื่อลุ่มน้าสาขา
๒๕๑๑/ลุ่มน้าสาขาคลองละงู

ครอบคลุมอาเภอ

- อ.ควนกาหลง และ อ.มะนัง เป็น
ส่วนใหญ่
- อ.ทุ่งหว้า และอ.ละงู เป็นบางส่วน
๒๕๑๒/ลุ่มน้าสาขาคลองมาบัง - อ.ควนโดน เป็นส่วนใหญ่
- อ.ควนกาหลง และ อ.เมือง เป็น
บางส่วน
๒๕๑๓/ลุ่มน้าสาขาภาคใต้ฝั่ง - อ.ท่าแพ
ตะวันตกตอนล่าง
- อ.เมือง เป็นส่วนใหญ่
(ส่วนจังหวัดสตูล)
- อ.ละงู อ.ควนกาหลง อ.ควนโดน
อ.ทุ่งหว้า เป็นบางส่วน และ อ.
มะนัง เป็นบางส่วน

แหล่งน้าที่สาคัญ
คลองละงู และ
คลองลาโลน

พื้นที่รับน้า
(ตร.กม.)
๙๑๘

คลองดุสน หรือ
คลองมาบัง

๕๐๖

คลองท่าแพ
คลองน้าเค็ม
คลองท่าจีน
คลองบุโบย
คลองลิพัง และ
คลองหญ้าระ

๗๔๐

รวมกลุ่มลุ่มน้าสาขาจังหวัดสตูล
๒,๑๖๔
ที่มา: สานักงานทรัพยากรน้าภาค ๘ กรมทรัพยากรน้า , เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
สนง.ทรัทพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตุล , ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2562
สถานการณ์แหล่งน้า
-คลองละงู หรือคลองลาโลน ต้นน้าอยู่บริเวณเทือกเขาด้านใต้ของจังหวัดตรังและพัทลุง
ไหลมาทางด้านเหนือของจังหวัดสตูล ตามแนวเส้นแบ่งเขตอาเภอละงูและอาเภอควนกาหลง ไหลมาบรรจบกับ คลอง
ปากบารา บริเวณปากคลองก่อนไหลลงสู่ทะเลจะกว้างกว่าด้านใน ซึ่งบริเวณปากคลองปากบารานี้เองที่ใช้ เป็น
ท่าเทียบเรือสาหรับการเดินทางไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตาและหมู่เกาะเภตรา ส่วนคลองแยกด้านเหนือ
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ยังคงชื่อคลองละงูเหมือนเดิม ไหลออกทะเลบริเวณบ้านบ่อเจ็ดลูก และเกาะตะโล๊ะแบน และมีพื้นที่รับน้าฝน
9๑8 ตารางกิโ ลเมตร ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ ย 2,000 มิล ลิ เมตรต่อปี และปริมาณน้าท่าเฉลี่ ย 709.06 ล้ าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี
-คลองดุสน หรือคลองมาบัง ต้นน้าอยู่บริเวณเทือกเขาระหว่างอาเภอควนกาหลงและ
อาเภอควนโดน ประกอบด้วย ห้วยเล็ก ๆ หลายสายไหลมารวมกัน ผ่านเขตเทศบาลเมืองสตูล สถานีตารวจน้าเกาะ
นก และไหลออกสู่ทะเลบริเวณอ่าวตามะลัง มีพื้นที่รับน้าฝน ๕๐๖ ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย 2,100
มิลลิเมตรต่อปี และปริมาณน้าท่าเฉลี่ย 679.38 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
-คลองท่าแพ หรือคลองบาราเกต ต้นน้าอยู่บริเวณเขาสามยอด ควนสิเดน ไหลผ่าน
อาเภอควนกาหลงเข้าสู่อาเภอท่าแพ และไหลออกสู่ทะเลบริเวณปากอ่าวเกาะแดง สาหรับส่วนที่ไหลผ่าน อาเภอ
ท่าแพ มักเรียกว่าคลองท่าแพ มีพื้นที่รับน้าฝน ๗๔๐ ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย 2,200 มิลลิเมตรต่อปี
และปริมาณน้าท่าเฉลี่ย 1,100 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
-คลองลาโลนน้อย ต้นน้าอยู่บริเวณเขาเขียว เขาใคร เขาโต๊ะ ไหลผ่านเขตอาเภอควนกาหลง
มาบรรจบกับคลองละงูที่บ้านตาแหลม เป็นคลองที่มีสายน้าไหลตลอดทั้งปี คลองท่าจีนต้นน้าเกิดบริเวณเทือกเขา
ติดกับประเทศมาเลเซีย เขตอาเภอเมืองสตูล คลองสายนี้อยู่ทางทิศตะวันออกของอาเภอเมือง ไหลออกสู่ทะเล
บริเวณอ่าวท่าจีน
ปริมาณน้าท่าในแต่ละลาน้าที่สาคัญ (ใช้ข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง 2550-2554)
เป็น
ปริมาณน้าที่เกิดขึ้นในลาน้าต่าง ๆ ในลักษณะธรรมชาติ (Natural Flow) โดยสรุปในพื้นที่โครงการ
ใน
ภาพรวมมีปริมาณน้าท่าตามธรรมชาติทั้งสิ้นเฉลี่ย 446.81 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งเป็นปริมาณน้าท่าเฉลี่ย
ในช่วงฤดูฝน 382.75 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 85.66 ของปริมาณน้าท่าเฉลี่ยทั้งปี และมี
ปริมาณน้าท่า ในช่วงฤดูแล้ง 64.06 ล้าน ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้าต้นทุนของจังหวัดยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้าในฤดูแล้ง ส่วนใหญ่
เป็นความต้องการให้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคเป็นหลัก
น้าเพื่อการเกษตร
จังหวัดสตูลมีระบบชลประทานขนาดกลางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ จานวน 3 โครงการ คือ
โครงการชลประทานดุสน ลักษณะโครงการเป็นฝายทดน้าพร้อมคลองส่งน้าก่อสร้างแล้วเสร็จปี พ.ศ. 2507
มีพื้นที่ชลประทาน 32,025 ไร่ โครงการประตูระบายน้าคลองบาโรย ลักษณะโครงการเป็นประตูระบายน้า
บนคลองบาโรย พร้อมคันดินปิ ดกั้นน้ าเค็ม ก่อสร้างแล้วเสร็จปี พ.ศ.2521 มีพื้นที่ชลประทาน 3,120 ไร่
โครงการคลองท่ า แพร ลั ก ษณะโครงการเป็ น ฝายทดน้ าพร้ อ มคลองส่ ง น้ า การก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็ จ สมบูรณ์
ในปีพ.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 ไม่มีต้นน้าทาหน้ าที่ในการเก็บกักน้าฝนและระบายน้าในฤดูฝนมีความยาวประมาณ 8
กิโลเมตร พื้นที่รับน้าประมาณ 8 ตารางกิโลเมตร โครงการคลองท่าแพร มีจุดที่ตั้งหัวงานอยู่ในเขตบ้านถ้าทะลุ
ตาบลควนโดน อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล สภาพแหล่งน้าต้นทุน ต้นน้าของโครงการนี้เกิดจากเขาหลายลูก เช่น
เขาควนกาหลง เขาขาว เขาไฟไหม้ควนด้ง และควนสี่เด้น คลองท่าแพเกิดจากลาห้วยสาขาหลายสายไหลมา
รวมกัน แล้ ว ไหลลงคลองรั งกาบริ เวณบ้ านทุ่งริน อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ลั กษณะล าน้าค่อนข้างคดเคี้ยว
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คลองท่าแพเป็นลาน้าขนาดกลางที่มีน้าไหลตลอดปี ขนาดความกว้างของลาน้าประมาณ 20 เมตร ลึกประมาณ
4.50 เมตร ท้องล าน้ าเป็ น ดินทราย พื้นที่รับน้าเหนือจุดที่ตั้งหั วงานวัดจากแผนที่มาตราส่ วน 1:50,000
ได้ประมาณ 66.70 ตารางกิโลเมตร ความยาวของลาน้าจากต้นน้าถึงจุดที่ตั้งหัวงานประมาณ 19.5 กิโลเมตร
ส่วนลาดเทของน้าบริเวณหัวงานประมาณ 1:600
แหล่งน้าชลประทาน
แหล่งน้าชลประทานที่มีอยู่ในจังหวัด ประกอบด้วย แหล่งน้าตามโครงการชลประทาน
ขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย-มาเลเซีย โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า ที่สร้างแล้วเสร็จถึงปัจจุบัน จานวน 14๔ แห่ง สามารถกักเก็บ
น้ าได้ ป ระมาณ 3,100,000 ลู ก บาศก์ เ มตร และมี พื้ น ที่ ไ ด้ 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
ภาพ แสดงลุ่มน้าสาขาและแหล่งน้าสาคัญ

ที่มา สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2562
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น้าใต้ดิน
ศักยภาพแอ่งน้าบาดาลระนอง-สตูล
แอ่งน้ าบาดาลระนอง-สตูล ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของประเทศครอบคลุ มพื้นที่
7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง
และจังหวัดสตูล มีเนื้อที่ทั้งหมด 20,017 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,510,625 ไร่ มีระยะทางจากด้านเหนือสุด
- ด้านใต้สุ ด จากจั งหวัดระนอง-จั งหวัดสตูล ประมาณ 483 กิโลเมตร และมีระยะทางจากด้านตะวันตกสุ ด ด้านตะวันออกสุด จากจังหวัดภูเก็ต-จังหวัดตรัง ประมาณ 155 กิโลเมตร ประกอบด้วยชั้นหินอุ้มน้าที่เป็นแหล่ง
น้าบาดาล ทั้งในหินร่วน ดังต่อไปนี้
-ชั้นหินอุ้มน้าตะกอนทรายชายหาด (Beach Sand Aduifers : Qbs) ประกอบด้วย ทรายละเอียด
ถึงทรายหยาบ ที่สะสมตัวตามแนวชายหาด ความลึกโดยเฉลี่ยของชั้นหินอุ้มน้า 2-8 เมตร ปริมาณน้าที่ได้อยู่
ในเกณฑ์ 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้นตาบลลาดเหนือ อาเภอเมืองภูเก็ต
ตาบลป่ าตอง อาเภอกระทู้ จั งหวัดภูเก็ ต ที่น้าบาดาลมีปริมาณสารทั้งหมดที่ล ะลายน้าได้มากกว่า 1,500
มิลลิกรัมต่อลิตร
-ชั้นหินอุ้มน้าตะกอนน้าพา (Floodplain deposits Aquif : Qfd) ประกอบด้วย ตะกอน
กรวด ทราย ทรายแป้งและดินเหนียว ความลึกโดยเฉลี่ยของชั้นหินอุ้มน้าประมาณ 10-50 เมตร ปริมาณน้าที่ได้อยู่
ในเกณฑ์ 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้นตาบลโคกกลอย ตาบลนาเตย ตาบล
ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา และบริเวณพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลคุณภาพน้ากร่อย-เค็ม
-ชั้นหินอุ้มน้าตะกอนเศษหินเชิงเขา (Colluviums Aquif : Qfl) ประกอบด้วย ตะกอน
กรวด ทราย ทรายแป้ง ดินเหนียว และเศษหินแตกหัก ความลึกโดยเฉลี่ยของชั้นหินอุ้มน้าประมาณ 10-60
เมตร ปริมาณน้าที่ได้อยู่ในเกณฑ์ 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์ดี
-ชั้ น หิ น อุ้ ม น้ าหิ น ตะกอนกึ่ ง แปรยุ ค เพอร์ เ มี ย น -คาร์ บ อนิ เ ฟอร์ รั ส (PermianCarboniferous Meta sedimentary : PCms) ประกอบด้ว ย หิ นโคลนปนกรวด หิ นดินดาน หิ นทราย และ
หินควอร์ตไซต์ ความลึกถึงชั้นในน้าอยู่ในช่วง 20-40 เมตร ปริมาณน้าที่ได้อยู่ในเกณฑ์ 2-10 ลูกบาศก์เมตร
ต่อชั่วโมง ในพื้นที่ภูเขาตะวันตก และ 10-20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ในบริเวณพื้นที่ราบตะวันออกของ
แอ่งน้าบาดาลสุราษฎร์ธานี พบทั่วไปทุกอาเภอของจังหวัดพัทลุง จังหวัดระนองและจังหวัดพังงา
-ชั้น หิ น อุ้มน้ าหิ นตะกอนกึ่งหิ นแปรยุคแคมเบรียน (Cambrian Meta - sedimentary
Aquifers : Ems) ประกอบด้วย หินทรายและหินทรายแป้ง พบแผ่ขยายตัวบริเวณอาเภอกงหรา จั งหวัดพัทลุง
และอาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ความลึกถึงชั้นหินให้น้าอยู่ในช่วง 20-40 เมตร ปริมาณน้าที่ได้อยู่ในเกณฑ์น้อย
กว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้าดี
-แหล่งน้าบาดาลในชั้นหินอุ้มน้าหินแปรอายุไซลูเรียน - ดิโวเนียน (Silurian - Devonian
Metamorphic Aquifers : SDmm) ประกอบด้วย หินควอร์ตไซต์ หินควอร์ต-ชีสต์ หินชีสต์ หินฟิลไลต์ หินชนวน
และหินอ่อน พบแผ่ขยายตัวบริเวณ อาเภอป่าบอน อาเภอศรีนครินทร์ อาเภอศรีบรรพต อาเภอป่าพะยอม
จังหวัดพัทลุง อาเภอจุฬาภรณ์ อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และบริเวณจังหวัดสตูล ความลึกถึงชั้นหิน
ให้น้าอยู่ในช่วง 20-50 เมตร ปริมาณน้าที่ได้อยู่ในเกณฑ์น้อยกว่า 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้าดี
ที่มา: สานักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาล (2555), รายงานฉบับสมบูรณ์พื้นที่ภาคใต้ กรมทรัพยากรน้าบาดาล
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สถานการณ์น้าบาดาลแอ่งน้าบาดาลระนอง-สตูล
ปริมาณการใช้น้า พื้นที่แอ่งน้าบาดาลระนอง-สตูล เพื่อการอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม รายละเอียดดังตารางที่ ๑๑-๑๓
ตาราง แสดงปริมาณการใช้น้าเพื่อการอุปโภค บริโภค (ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี)
ประปาภูมิภาค
ผิวดิน บาดาล

หมู่บ้าน/เทศบาล
ผิวดิน บาดาล

3.17

3.02

-

บ่อน้า บ่อบาดาล
ตืน
เอกชน

4.65 1.04

รวมทังหมด
ผิวดิน
บาดาล

1.20

6.18

แหล่งน้าทีน่ ้ามาใช้
ผิวดิน บาดาล

6.89 47.29 52.71

ตาราง แสดงปริมาณการใช้น้าเพื่ออุตสาหกรรม (ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี)
ประปาภูมิภาค
ผิวดิน
บาดาล
0.47
-

บ่อบาดาล
เอกชน
2.27

รวมทังหมด
ผิวดิน
บาดาล
0.47
2.27

ตาราง แสดงปริมาณการใช้น้าเพื่อเกษตรกรรม (ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี)
บ่อบาดาลเอกชน
0.56

บ่อน้าตืน
1.02

รวมทังหมด
1.57

คุณภาพน้าบาดาล
จังหวัดสตูล สถานการณ์คุณภาพน้าในปัจจุบัน โดยภาพรวมนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกัน
คือ น้าบ่อมีคุณภาพน้าดีขึ้นมาก (ปริมาณคลอไรด์น้อยกว่า 250 มิลลิกรัมต่อลิตร)
ที่มา: สานักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาล (2558)
รายงานฉบับสมบูรณ์พื้นที่ภาคใต้ กรมทรัพยากรน้าบาดาล

จานวนบ่อน้าบาดาล
ปี ง บประมาณ ๒๕๖1 จั ง หวั ด สตู ล มี บ่ อ น้ าบาดาลที่ ม าขออนุ ญ าตเจาะน้ าบาดล
ทั้งหมด จานวน 52 บ่อ (นับรวมเป็นปีงบประมาณ) ประกอบด้วยบ่อบาดาลเอกชน (บ่อบาดาลเพื่ออุปโภคหรือ
บริโภค ธุรกิจ และเกษตรกรรม) ที่มาขออนุญาตเจาะน้าบาดาล ณ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสตูล จานวน 40 บ่อ และบ่อบาดาลที่สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต ๑๒ ดาเนินการเจาะ จานวน 12 บ่อ
ปัจจุบันมีบ่อบาดาลรวมสะสม จานวนทั้งสิ้น 570 บ่อ รายละเอียดดังตาราง
ตาราง จานวนบ่อบาดาลในท้องที่จังหวัดสตูล ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๖1
ข้อมูล
๑.บ่อบาดาลที่ขออนุญาตเจาะ ณ สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
๒.บ่อบาดาลที่สานักทรัพยากรน้าบาดาลเขต ๑๒
ดาเนินการเจาะ

จานวนบ่อบาดาล (บ่อ)
2558 2559 2560 2561
29
71
52
40
23

19

24

12
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ข้อมูล
3.ข้อมูลบ่อบาดาลรวมสะสมที่มาขออนุญาตเจาะ
ณ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม

จานวนบ่อบาดาล (บ่อ)
2558 2559 2560 2561
407
478
530
570

ที่มา: สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม 25๖2

การพัฒนาแหล่งน้าในปัจจุบัน
จั ง หวั ด สตู ล ได้ มี ก ารพั ฒ นาแหล่ ง น้ า เพื่ อ น ามาใช้ ป ระโยชน์ ด้ า นอุ ป โภคและบริ โ ภค
เพื่อการเกษตร นอกจากนั้นยังช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนอีกด้วย มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าดาเนินงานหลาย
หน่วยงาน เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้า และกรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น สาหรับ
การพัฒนาแหล่งน้าใต้ดินและบ่อน้าตื้น การพัฒนาน้าใต้ดินขึ้นมาใช้ มี การกระจายอยู่ทั่วไป ส่วนใหญ่มีการนา
ขึ้นมาใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค ปริมาณน้าที่สูบขึ้นมาใช้มีตั้งแต่เล็กน้อยจนถึง ๘ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
บางแห่งมีปริมาณน้ามากถึง ๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ความลึกของชั้นหินมีตั้งแต่ ๖-๔๐ เมตร และน้าอยู่ใน
เกณฑ์ คุ ณ ภาพดี น้ าที่ ไ ด้ ส่ ว นใหญ่ จ ะเพี ย งพอต่ อ การอุ ป โภคและบริ โ ภคเท่ า นั้ น ยั ง ไม่ มี ก ารพั ฒ นามาใช้
ทางการเกษตร
สภาพปัญหาและแนวทางในการบริหารจัดการน้า
พื้นที่ต้นน้า
สภาพภูมิประเทศของจังหวัดสตูล พื้นที่ต้นน้ามาจากพื้นที่ป่าที่เป็นภูเขาอยู่ทางด้าน
ทิศเหนื อและทิศตะวั น ออก เป็ น ที่ชั้น คุณภาพลุ่ มน้า 1A และ 1B ซึ่งมีศักยภาพเหมาะสมเป็นพื้นที่ต้นน้า
มีปัญหาการลักลอบตัดไม้ นาไปแปรรูปจาหน่าย และการตัดไม้เพื่อเปลี่ยนเป็นสวนยางพารา พื้นที่ป่าไม้ลดลง
เฉลี่ยปีละหลายพันไร่ เช่น ในบริเวณป่าอนุรักษ์และบริเวณเขตติดต่อของอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าโดยเฉพาะในพื้นที่ต้นน้าของอาเภอควนกาหลง อาเภอควนโดน และอาเภอละงู การบุกรุกป่าเพื่อทาการเกษตร
ในพื้น ที่ต้น น้ า ส่ งผลให้ ความชุ่มชื้น ของผื นป่าลดลง น้าฝนกระทบผิ ว ดินโดยตรง ไหลเร็ว เกิดการชะล้ าง
พังทลายของดิน ในระดับ รุ น แรงถึงรุ น แรงมากประมาณร้ อยละ 0.3 ของพื้นที่ ซึ่งถือว่าปัญหาการชะล้ าง
พังทลายยังมีน้อย น้าป่าไหลหลากจากต้นน้าลงมามาก จนเกิดน้าล้นตลิ่งในลาน้าสาขา ซึ่งมีความลาดชันสูง
และหน้าตัดของลาน้ามีความกว้างไม่สม่าเสมอ เข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมเป็นเวลาช่วงสั้น ๆ
พื้นที่กลางน้า
มีปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และในการสนับสนุนการท่องเที่ยว
สาหรับการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรมีน้อยถึงปานกลาง เฉพาะพื้นที่ที่มีการทานา การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนขาดการควบคุมและการวางแผนอย่างเหมาะสม มีการก่อสร้างสิ่งกีดขวางทางน้าต่าง ๆ การถมที่ดินใน
พื้นที่ แก้มลิงธรรมชาติ ซึ่งเป็นเหตุให้มีพื้นที่กักเก็บน้าและทางระบายน้าลดลง แม้จะมีการสร้างท่อลอด
แล้วแต่ก็ยังมีไม่มากพอ หรือมีขนาดเล็กเกินไปที่จะระบายน้าได้ทัน รวมทั้งระบบเก็บกักน้าและชะลอน้าหลาก
ในลุ่มน้าก่อนที่จะไหลเข้าสู่เขตเมืองและชุมชนมีไม่เพียงพอ
พื้นที่ปลายน้า
การท่องเที่ยวและการพัฒนาที่กระจายตัวทาให้ มีปั ญหาขยะ น้าเสี ย และการบุ กรุ ก
ป่าชายเลน เพื่อประกอบธุรกิจ
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4) ขยะมูลฝอย
การจั ด การขยะมู ล ฝอย ในปั จ จุ บั น เป็ น หน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ดังนั้น หากแยกรายละเอียดของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นตามเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น คาดว่า ในปี
๒๕62 มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสตูล วันละ ๓๐2.67 ตัน รวม 110,476.04 ตัน/ปี (คานวณ
ภายใต้ฐานประชากรกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๖1 และอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยระดับ
เทศบาลเมือง ๑.๑๕ กิโลกรัม/คน/วัน เทศบาลตาบล ๑.๐๒ กิโลกรัม/คน/วัน และองค์การบริหารส่วนตาบล
๐.๙๑ กิโลกรัม/คน/วัน) แบ่งเป็นขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล จานวน ๗ แห่ง 24,762.41 ตัน/ปี และ
องค์การบริหารส่วนตาบล ๓๔ แห่ง 85,713.63 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔1 และ ๗๗.๕9 ตามลาดับ
ขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสตูล มีแนวโน้มสูงขึ้นตามจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
ตาราง ข้อมูลการสารวจปริมาณขยะมูลฝอย จังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒

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
ทต.ทุ่งหว้า
อบต.ทุ่งหว้า
อบต.ขอนคลาน
อบต.ทุ่งบุหลัง
อบต.นาทอน

ปี 255๙
ปี 2560
ปี 256๑
ปริมาณขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึน
ที่เกิดขึน
ที่เกิดขึน
(ตัน/ปี)
(ตัน/ปี)
(ตัน/ปี)
10,015.65
10,004.65
9,974.94
887.19
867.00
876.39
1,489.20
1,492.85
1,499.25
7,150.02
7,216.05
7,231.18
2,160.30
2,171.75
2,185.55
1,757.41
1,755.65
1,759.73
2,449.94
2,441.85
2,463.56
1,946.07
1,967.35
1,981.27
2,054.02
2,069.55
2,074.61
3,621.76
3,664.60
3,716.09
1,008.74
1,018.35
1,025.35
1,642.15
1,635.20
1,631.52
3,594.53
3,617.15
3,662.95
1,026.68
1,025.65
1,028.34
1,870.06
1,861.50
1,856.66
4,516.58
4,547.90
4,582.34
3,076.04
3,080.60
3,112.91
3,583.90
3,602.55
3,624.75
7,462.41
7,519.00
7,605.57
1,226.96
1,237.35
1,249.55
2,164.95
2,175.40
2,190.20
1,225.98
1,215.45
1,209.60
1,302.69
1,314.00
1,319.30
898.80
905.20
919.39
773.25
773.80
773.91
2,392.81
2,412.65
2,431.34

ปี 2562
ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้น
(ตัน/ปี)
9,863.71
869.32
1,497.76
7,439.67
2,215.11
1,751.09
2,482.82
1,982.94
2,088.23
3,754.29
1,025.35
1,626.21
3,679.23
1,035.98
1,858.52
4,614.56
3,137.49
3,650.33
7,661.04
1,261.17
2,180.23
1,215.56
1,329.93
927.36
773.25
2,444.96
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ปี 255๙
ปี 2560
ปี 256๑
ปริมาณขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึน
ที่เกิดขึน
ที่เกิดขึน
(ตัน/ปี)
(ตัน/ปี)
(ตัน/ปี)
1,473.09
1,478.25
1,486.70
4,796.91
4,828.95
4,841.09
3,808.76
3,854.40
3,883.83
2,835.56
2,839.70
2,852.17
1,982.50
1,996.55
2,013.77
2,003.53
2,011.15
2,031.76
1,210.02
1,219.10
1,222.64
988.81
996.45
1,004.09
2,676.13
2,704.65
2,738.58
1,633.51
1642.50
1,668.06
3,351.06
3,390.85
3,426.13
1,990.57
2,007.50
2,014.49
2,613.69
2,617.05
2,634.61
2,536.63
2,555.00
2,563.20
3,400.22
3,423.70
3,486.58
108,599.08
109,167.85
109,853.95
297.53
299.09
300.97
24,620.61
24,663.05
24,661.79

ปี 2562
ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้น
(ตัน/ปี)
1,487.70
4,862.68
3,904.76
2,881.73
2,017.87
2,058.00
1,230.28
1,028.34
2,765.48
1,679.02
3,425.46
2,046.71
2,638.60
2,561.87
3,521.45
110,476.04
302.67
24,762.41

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
อบต.ป่าแก่บ่อหิน
อบต.ควนกาหลง
อบต.ทุ่งนุ้ย
อบต.อุใดเจริญ
ทต.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
เกิดขึ้นใน
เขตเทศบาล (ตัน/ปี)
รวมปริมาณขยะที่
83,978.48
84,504.80
85,192.16
85,713.63
เกิดขึ้นใน
เขตองค์การบริหารส่วน
ตาบล (ตัน/ปี)
หมายเหตุ เป็นการคานวณภายใต้ฐานประชากร ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ และ ปี ๒๕๖๑ ตามลาดับ
ที่มา : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖๒

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 องค์ประกอบของขยะมูลฝอย 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 : รายงานผลการดาเนินงานโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน ปี ๒๕๕๖

ขยะอันตรายจากชุมชน ในปี ๒๕62 คาดว่ามีปริมาณขยะอันตรายจากชุมชนที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่จังหวัดสตูล จานวน 803.10 ตัน/ปี (คานวณจากจานวนประชากรและอัตราการเกิดขยะอันตราย
ภาคใต้ขยะอันตรายชุมชน ระดับเทศบาลเมือง เทศบาลตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล อัตราการเกิดขยะ
อันตราย ๓.๓๗๔, ๓.๒๑๗ และ ๒.๓๐๖ กิโลกรัม/คน/ปี ตามลาดับ) แบ่งเป็นขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขต
เทศบาล จานวน ๗ แห่ง 208.02 ตัน/ปี และองค์การบริหารส่วนตาบล ๓๔ แห่ง ๕๙5.08 ตัน/ปี คิดเป็น
ร้อยละ ๒๕.๙ และ ๗๔.๑ ตามลาดับ โดยเป็นขยะอันตรายประเภทแบตเตอรี่ หลอดไฟ ภาชนะบรรจุสารเคมี
ถ่ า นไฟฉาย ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 จั ง หวั ด สตู ล โดยองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด สตูล สนับ สนุน
การดาเนิน งานโครงการจัดการขยะ (ขยะอันตราย) จังหวัดสตูล ปี ๒๕๖1 และการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน สามารถรวบรวมและขนส่งขยะอันตรายชุมชนไปกาจัดได้ จานวน 5.30 ตัน มากกว่า ปี ๒๕60 ซึ่งมี
จานวน 2.00 ตัน ขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่จังหวัดสตูล มีแนวโน้มสูงขึ้นตามจานวนประชากรที่เพิ่ มขึ้น
รายละเอียดดังตาราง
ตาราง ข้อมูลการสารวจปริมาณขยะอันตรายชุมชน จังหวัดสตูล และปริมาณขยะอันตรายชุมชน
ที่รวบรวมและขนส่งไปกาจัด ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒
ปี
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
๒๕6๑
2562

ปริมาณขยะอันตรายชุมชน
จังหวัดสตูล (ตัน)
๗81.7๘
๗89.๗4
๗93.๗3
๗๙๘.๕๕
803.10

ปริมาณขยะอันตรายชุมชนที่
จังหวัดสตูลรวบรวมและขนส่งไปกาจัด (ตัน)*
๐.๔๙
๑.๕1
๒.๐๐
5.30

หมายเหตุ เป็นการคานวณภายใต้ฐานประชากร ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ และปี ๒๕๖๑ ตามลาดับ
*ที่มา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖๒

มูลฝอยติดเชือ ในปี ๒๕๕๙ สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดสตูล ประกอบด้วย
โรงพยาบาลของรัฐ (โรงพยาบาลประจาจังหวัดและอาเภอ) ๗ แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ๕๔ แห่ง
คลินิก ๖๕ แห่ง และสถานพยาบาลสัตว์ ๔ แห่ง มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้นรวม ๑๑๐, ๒๗, ๓๑ และ
๐.๕๔ ตัน/ปี ตามลาดับ (คิดจากฐานการคานวณเฉลี่ย ๐.๗๖ กิโลกรัม/เตียง/วัน) สาหรับการกาจัดมูลฝอย
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ติดเชื้อของโรงพยาบาลของรัฐ ๗ แห่ง มีโรงพยาบาล ๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลทุ่งหว้า
ซึ่งมีเตาเผามูล ฝอยติด เชื้ อเป็ น หน่ ว ยงานหลั กในก าจั ดมูล ฝอยติ ดเชื้ อ จากโรงพยาบาลประจ าอาเภอและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล โดยโรงพยาบาลละงู รับผิดชอบโรงพยาบาลควนโดน โรงพยาบาลท่าแพ
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ทั้ง ๒ อาเภอ ส่วนโรงพยาบาลทุ่งหว้า รับผิดชอบโรงพยาบาล
ควน
กาหลง โรงพยาบาลมะนัง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ทั้ง ๒ อาเภอ คงเหลือเฉพาะโรงพยาบาลสตูล
เท่านั้น ที่ส่งมูลฝอยติดเชื้อให้กับบริษัทเอกชน(บริษัทเซฟวันกรีนเทค) เก็บขนและเผากาจัด
การก้าจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบัน จากการสารวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย ในปี ๒๕๖๑
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย จานวน ๑๓ แห่ง ได้แก่
-ศู น ย์ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอยรวม เทศบาลเมื อ งสตู ล ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณบ้ า นกาลั น ยี ตั น หมู่ ๕
ตาบลเจ๊ะบิลัง อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ขนาดพื้นที่ ๖๕-๒-๖๓ ไร่ เริ่มดาเนินการเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาขยะมูลฝอยมากาจัด ณ ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองสตูล จานวน
๑๕ แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองสตูล เทศบาลตาบลฉลุ ง เทศบาลตาบลเจ๊ะบิลั ง องค์การบริหารส่วนต าบล
เจ๊ะบิลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านควน องค์การบริหารส่วนตาบลควนขัน องค์การบริหารส่วนตาบลเกตรี
องค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงโป องค์การบริหารส่วนตาบลฉลุง องค์การบริหารส่วนตาบลตามะลัง อาเภอ
เมือง เทศบาลตาบลควนโดน องค์การบริหารส่วนตาบลย่านซื่อ องค์การบริหารส่วนตาบลควนโดน องค์การ
บริหารส่วนตาบลควนสตอ องค์การบริหารส่วนตาบลวังประจัน อาเภอควนโดน กาจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝัง
กลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) มีปริมาณขยะมูลฝอยที่นาเข้าสู่การกาจัดเฉลี่ย ๒๙.๔ ตัน/วัน
แบ่งเป็นขยะมูลฝอยจากเทศบาลเมืองสตูลเฉลี่ย จานวน ๑๗.๕ ตัน/วัน และขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นเฉลี่ย 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
ได้ดาเนินการนาดินมาปิดกลบ
-สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตาบลคลองขุด ตั้งอยู่บริเวณหมู่ ๒ ตาบลคลองขุด
อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ขนาดพื้นที่ ๒๕ ไร่ เริ่มดาเนินการเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ กาจัดขยะมูลฝอยโดย
วิธีการเทกองกับพื้น (Open Dump) ในปี ๒๕๕๙ ดาเนินการปรับปรุงโดยยกระดับเป็นการกาจัดแบบยอมรับ
ได้โดยขยะสะสมได้รับการปิดกลบทับด้วยดิน จึงไม่มีปริมาณขยะสะสมตกค้าง
-สถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลควนโพธิ์ ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณหมู่ ๒
ตาบลควนโพธิ์ อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ขนาดพื้นที่ ๒ ไร่ เริ่มดาเนินการเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ กาจัดขยะมูล
ฝอยโดยวิธีการเทกองกับพื้น (Open Dump) ปิดการใช้งานเมื่อ ปี ๒๕๖๐มีปริมาณขยะสะสมจานวน ๘๔๐ ตัน
-สถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลต ามะลั ง ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณหมู่ ๓
ตาบลตามะลัง อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ขนาดพื้นที่ ๑ ไร่ เริ่มดาเนินการเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กาจัดขยะมูลฝอย
โดยวิธีเผา (เตาเผาขนาดไม่เกิน ๑ ตัน/วัน) ไม่มีปริมาณขยะสะสม
-สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตาบลปูยู ตั้งอยู่บริเวณหมู่ ๒ ตาบลปูยู
อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล กาจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเทกองกับพื้น (Open Dump) มีปริมาณขยะสะสม
จานวน ๓ ตัน
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-สถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า แพ ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณหมู่ ๑
ถนนฉลุง-ละงู ตาบลท่าแพ อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ขนาดพื้นที่ ๒ ไร่ เริ่มดาเนินการเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
กาจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเทกองกับพื้น (Open Dump) มีปริมาณขยะสะสมจานวน ๒,๑๒๔ ตัน
-สถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า เรื อ ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณหมู่ ๔
ตาบลท่าเรือ อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ขนาดพื้นที่ ๔ ไร่ เริ่มดาเนินการเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ กาจัดขยะมูลฝอย
โดยวิธีการเทกองกับพื้น (Open Dump) มีการปิดดินกลบทับบางส่วน ปริมาณขยะสะสมจานวน ๓๗๒ ตัน
-ศู นย์ ก าจั ดขยะมู ลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๑ เทศบาลต าบลก าแพง ตั้ งอยู่ บริ เวณ
บ้ านนาพญา หมู่ ๘ ถนนละงู - ฉลุ ง ต าบลละงู อ าเภอละงู จั ง หวั ด สตู ล มี พื้ น ที่ ๗๗-๑ ไร่ เริ่ ม ด าเนิ น การ
เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ นาขยะมูลฝอยมากาจัด ณ ศูนย์กาจัด
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตาบลกาแพง รวมจานวน ๑๒ แห่ง แบ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน ๙ แห่ง ได้แก่ เทศบาลตาบลกาแพง องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง องค์การบริหารส่วนตาบลน้าผุด
องค์การบริหารส่วนตาบลละงู องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว อาเภอละงู องค์การบริหารส่วนตาบล
ป่า
แก่บ่อหิน องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า องค์การบริหารส่วนตาบลอุใดเจริญ อาเภอควน
กาหลง องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสาหร่าย (เกาะหลีเป๊ะ) อาเภอเมือง และมีภาคเอกชนและประชาชนนา
ขยะมูล ฝอยมากาจั ด อีก ๓ แห่ ง ได้แก่ บริษัทละงูค้าวัส ดุ ห้ างหุ้ นส่ ว นจากัดมีนาเจริญวัส ดุก่อสร้าง และ
ประชาชนทั่วไป กาจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) มีปริมาณ
ขยะมูล ฝอยที่น าเข้าสู่ การกาจั ดเฉลี่ย ๓๔.๙ ตัน/วัน แบ่งเป็นขยะมูล ฝอยจากเทศบาลตาบลกาแพงเฉลี่ย
จานวน ๕.๘ ตัน/วัน และขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ เฉลี่ย จานวน ๒๙.๑
ตัน/วัน
-สถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปากน้ า ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณหมู่ ๖
ตาบลปากน้า อาเภอละงู จังหวัดสตูล ขนาดพื้นที่ ๑๐ ไร่ เริ่มดาเนินการเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ กาจัดขยะมูลฝอย
โดยวิธีการเทกองกับพื้น (Open Dump) ปิดการใช้งานเมื่อ ปี ๒๕๖๐ มีปริมาณขยะสะสมจานวน ๕,๘๗๓ ตัน
-สถานที่กาจั ดขยะมูล ฝอย องค์การบริห ารส่ ว นตาบลควนกาหลง ตั้งอยู่บริเวณหมู่ ๔
ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ขนาดพื้นที่ ๔ ไร่ เริ่มดาเนินการเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ กาจัด
ขยะมูลฝอยโดยวิธีการเทกองกับพื้น (Open Dump) มีปริมาณขยะสะสมจานวน ๕,๐๗๐ ตัน
-สถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลทุ่ ง นุ้ ย ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณหมู่ ๑๑
ตาบลทุ่งนุ้ย อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ขนาดพื้นที่ ๘ ไร่ เริ่มดาเนินการเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ กาจัดขยะมูลฝอย
โดยวิธีการเทกองกับพื้น (Open Dump) มีปริมาณขยะสะสมจานวน ๓,๒๗๐ ตัน
-สถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอย เทศบาลต าบลทุ่ ง หว้ า ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณหมู่ ๘ ต าบลทุ่ ง หว้ า
อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาดพื้นที่ ๔ ไร่ เริ่มดาเนินการเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ กาจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการ
เทกองกับพื้น (Open Dump) มีปริมาณขยะสะสมจานวน ๒,๗๒๓ ตัน
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ตาราง ข้อมูลสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสตูล ปี ๒๕๖๑
ที่

ชื่อ อปท. ที่ตังสถานที่ก้าจัด
เจ้าของพืนที่ ขยะมูลฝอย

1 ทม.สตูล

ม.5 บ้านกาลันยี
ตัน ต.เจ๊ะบิลัง อ.
เมือง
2 ทต.ฉลุง** ม.6 ต.ฉลุง
อ.เมือง
3 ทต.คลองขุด* ม.2 ต.คลองขุด
อ.เมือง
4 อบต.ควน
ม.2 ต.ควนโพธิ์
โพธิ์**
อ.เมือง
5 อบต.ตามะลัง ม.3 ต.ตามะลัง
อ.เมือง
6 อบต.ปูยู
ม.2 ต.ตามะลัง
อ.เมือง
7 อบต.ท่าแพ ม.1 ถ.ฉลุง-ละงู
อ.ท่าแพ
8 อบต.ท่าเรือ ม.4 ต.ท่าเรือ
อ.ท่าแพ
9 ทต.กาแพง ม.8 ถ.ละงู-ฉลุง
ต.กาแพง อ.ละงู
10 อบต.
ม.6 ต.ปากน้า
ปากน้า**
อ.ละงู
11 อบต.
ม.4 ต.ควนกาหลง
ควนกาหลง อ.ควนกาหลง
12 อบต.ทุ่งนุ้ย ม.11 ต.ทุ่งนุ้ย
อ.ควนกาหลง
13 ทต.ทุ่งหว้า ม.8 ต.ทุ่งหว้า
อ.ทุ่งหว้า

พิกัด (UTM)
แกน X
แกน Y

รายละเอียด site
ปริมาณขยะ
ขนาด ปีที่เริ่ม ร้อยละ มูลฝอยสะสม
(ตัน)
พื้นที่ ดาเนินกา การใช้
(ไร่) ร (พ.ศ.) พื้นที่
(%)
0601243 0739807 65
2545
0615089 0742410

8

2536

100

1,980.00

0622130 0738765 25

2539

70

0

0611676 0747505

4

2546

30

840.00

0611676 0747505

-

2554

-

-

-

100

3.๐0

0621976 0719654 0.18
0607891 0748147

2

2553

10

2,124.00

0601243 0753074

4

2552

50

372.00

0592225 0758974 77

2541

0581978 0758346 10

2543

40

5,87๓.๐0

0609773 0758407

2

2546

75

๕,๐๗๐.00

0623022 0760520

8

2548

63

3,270.00

0585478 0783447

2

2530

90

2,723.๐0

-

22,255
ที่มา: สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖๒
* ยกระดับเป็นการกาจัดแบบยอมรับได้ โดยขยะสะสมได้รับการปิดกลบทับด้วยดิน
** ปิดการใช้งาน
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สาหรับสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่มีการก่อสร้างระบบกาจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล มีเพียง ๒ แห่ง ได้แก่ ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองสตูล และศูนย์กาจัด
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๑ เทศบาลตาบลกาแพง
การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม การแบ่งกลุ่มพื้นที่เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์จัดการ
ขยะมูลฝอยจังหวัดสตูล ตามบันทึกข้อตกลง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้แบ่งกลุ่มพื้นที่เพื่อรองรับการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม (เดิม) จานวน ๓ ศูนย์ และจากการแบ่งกลุ่มพื้นที่เพื่อรองรับการบริหารจัด การ
ขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม (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 งบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 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
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาขยะมูลฝอยมากาจัด ณ ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองสตูล จานวน
๑๕ แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองสตูล เทศบาลตาบลเจ๊ะบิลัง เทศบาลตาบลควนโดน องค์การบริหารส่วนตาบลเจ๊ะ
บิลัง องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านควน 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 โดยมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกาจั ดขยะมูลฝอยในอัตรา ๕๕๐
บาท/ตัน
-ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๑ เทศบาลตาบลกาแพง จังหวัดสตูล ตั้งอยู่บริเวณ
บ้านนาพญา หมู่ที่ ๘ ถนนละงู-ฉลุง ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล มีพื้นที่ ๗๗-๑ ไร่ เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์
ของเทศบาลตาบลกาแพง ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลละงู มีระยะทางห่างจากเทศบาลตาบลกาแพง
๗. ๘ กิ โ ลเมตร โ ดยเทศบาลต าบลก าแพง ได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น เพื่ อ สร้ า งศู น ย์ ก าจั ด
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๑ ภายใต้โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จานวน ๑๙๙.๓๕ ล้านบาท เงินงบประมาณผูกพัน ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) ประมูลราคาจ้าง
ก่อสร้างและทาสัญญาจ้าง วงเงิน ๑๙๘.๖๕ ล้านบาท โดยแบ่งจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากสานักงานนโยบาย
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และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๙๐ เป็นเงิน ๑๗๘.๗๘๕ ล้านบาท และจ่ายจากเงินสมทบ
ของเทศบาลตาบลกาแพง และองค์การบริห ารส่ว นจังหวัดสตูล ร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน ๑๙.๘๖๕ ล้ านบาท
โดยการก่อสร้างระยะที่ ๑ ได้ว่าจ้าง บริษัท วรรธน์สาร จากัด สัญญาก่อสร้าง ๙๓๐ วัน ผูกพัน ๓ ปี ซึ่งการ
ก่อสร้างศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๑ ประกอบไปด้วย ระบบคัดแยกมูลฝอย ระบบหมักมูล
ฝอยทาปุ๋ ย บ่ อฝั งกลบมูล ฝอย ระบบบ าบัดน้าชะมูล ฝอย พื้นที่โ ดยรอบสถานที่กาจัดขยะมูล ฝอย ๒ ด้าน
เป็นพื้นที่สวนยางพาราและลาห้วยสาธารณะ อีก ๒ ด้าน ติดกับถนนทางหลวงชนบทและถนนทางหลวงแผ่นดิน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ นาขยะมูลฝอยมากาจัด ณ ศูนย์กาจัดขยะมูล
ฝอยแบบครบวงจรเทศบาลตาบลกาแพง จานวน ๑๒ แห่ ง ได้แก่ เทศบาลตาบลกาแพง องค์การบริห าร
ส่วนตาบลกาแพง องค์การบริหารส่วนตาบลน้าผุด องค์การบริหารส่วนตาบลละงู องค์การบริหารส่วนตาบลเขา
ขาว องค์การบริหารส่วนตาบลป่าแก่บ่ อหิ น องค์การบริห ารส่ว นตาบลนาทอน องค์การบริห ารส่ว นต าบล
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 โดยมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกาจัดขยะมูลฝอย
ในอัตรา ๔๕๐ บาท/ตัน
ภาพแผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสตูล
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แนวโน้มการแก้ไขขยะมูลฝอยบริเวณพืนที่เกาะ
จั ง หวั ด สตู ล เป็ น จั ง หวัด หนึ่ ง ที่ มี เ กาะแก่ ง ต่ า ง ๆ มากมายทั้ ง ที่ เ ป็ น เกาะที่ มี ป ระชากร
อยู่อาศัยเกาะเพื่อการอนุรักษ์ และเกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับโลก ซึ่งพื้นที่เกาะต่าง ๆ ในจังหวัดสตูล
เริ่มประสบปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย เนื่องจากจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
ส่งผลทาให้ปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่เกาะได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเลที่สาคัญของจังหวัดสตูล เช่น เกาะหลีเป๊ะ พบว่าปัจจุบันกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ส่งผลกระทบ ต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเกาะหลีเป๊ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะมูลฝอยจาก
สถาน
ประกอบการ เกาะหลีเป๊ะมีพื้นที่ประมาณ 1.957 ตารางกิโลเมตร (1,223 ไร่) ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตาบล เกาะ
สาหร่าย อาเภอเมือง จังหวัดสตูล เป็น 1 ใน 51 เกาะ ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา มีประชากรอาศัยอยู่
จานวน 1,206 คน 453 ครัวเรือน การท่องเที่ยวของเกาะหลีเป๊ะจะแบ่งออกเป็น 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 ถึงแม้ว่าทางภาครัฐจะจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้
ดาเนินการรับผิดชอบเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย แต่ยังคงมีปัญหาในการกาจัดและการบริหารจัดการที่ดี และ
สิ่งที่สาคัญคือขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ ทาให้ประสิทธิภาพในการแก้ไข
ปัญหาไม่ประสบความสาเร็จ และที่ผ่านมาเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
บนพื้น ที่เกาะ จึ งควรให้ ความส าคัญกับ การจัดการขยะมูล ฝอยในลั กษณะที่ยั่งยืน โดยอาศัยกระบวนการ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยร่วมกัน ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกาะต่าง ๆ ได้
5) คุณภาพอากาศ
จังหวัดสตูลไม่มีสถานประกอบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และการจราจรยังไม่หนาแน่นคุณภาพ
อากาศจึงยังไม่เป็นปัญหา แต่จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าในประเทศอินโดนีเซียที่ก่อให้เกิดหมอก
ควันและฝุ่นละอองหรือที่เรียกว่าสถานการณ์หมอกควันข้ามแดน ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน -ตุลาคม
ของทุกปี และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดส่งหน่วยตรวจวัดคุณภาพ
อากาศมาจอดประจา ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าว ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
พบว่ า คุ ณ ภาพอากาศอยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศทั่ ว ไป และในปี ๒๕๖1
กรมควบคุ ม มลพิ ษ ได้ ติ ด ตั้ ง สถานี ต รวจวั ด อากาศแบบกึ่ ง ถาวร ณ ศาลากลางจั ง หวั ด สตู ล เ พื่ อ เฝ้ า ระวั ง
สถานการณ์ไฟไหม้ป่าจากประเทศอินโดนีเซีย รายละเอียดดังตาราง
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ตาราง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ปี ๒๕๕๗-๒๕๖1 ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล
สารมลพิษ

ค่าเฉลี่ย
ความ
เข้มข้นใน
เวลา
๒๔ ชม.

ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖1

-

-

10.43

12.16

ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10
ไมครอน

๒๔ ชม.

๔๓

๔๑

๒๐.๓

๒๐.๓

ไม่เกิน ๑๒๐ มคก./ลบ.ม.

ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์
(CO)
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
(SO๒)
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
(NO๒)
ก๊าซโอโซน (O๓)

๑ ชม.
๘ ชม.
๑ ชม.

๐
๐
๑

-

๐.๕๕๕
๑

๐.๕1
๑

ไม่เกิน ๓๐ ppm
ไม่เกิน ๙ ppm
ไม่เกิน ๓๐๐ ppb

๑ ชม.

๑๑

๕

๓.4๓

๓.5

ไม่เกิน ๑๗๐ ppb

๑ ชม.
๘ ชม.

๑๒
๑๒

๑๕
-

๐.๘๓
๑5.71

18

ไม่เกิน ๑๐๐ ppb
ไม่เกิน ๗๐ ppb

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน
2.5 ไมครอน

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ค่ามาตรฐาน

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, เดือนมกราคม ๒๕๖2
ดัดแปลงจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไปออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศในกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๕๒ ง ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗)
เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗

ภาพ สถานีตรวจวัดอากาศแบบกึ่งถาวร ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล
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6). คุณภาพเสียง
จังหวัดสตูล ไม่มีการประกอบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และการจราจรยังไม่หนาแน่น รวมทั้ง
ไม่มีสถานบันเทิงขนาดใหญ่ ดังนั้นมลพิษทางเสียงจึงยังไม่เป็นปัญหา ตลอดจนจากการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ไม่พบว่ามีเรื่องร้องเรียนทางด้านเสียงและความดัง จังหวัดสตูลไม่ได้มีการตรวจวัดระดับ
ความดังของเสียง เนื่องจากไม่มีเครื่องมือที่จะนามาใช้ในการตรวจวัด
7) ทรัพยากรธรณี
(1) สภาพทางธรณีวิทยา
สภาพทางธรณีวิทยาของจังหวัดสตูลมีชั้นหินที่อายุแตกต่างกันหลายยุค ทาให้มีการสารวจ
พบแหล่งแร่ที่สาคัญหลายชนิดด้วยกัน เช่น แบไรท์ พบบริเวณอาเภอทุ่งหว้าและอาเภอควนกาหลง พลวง
พบบริเวณอาเภอควนกาหลงและอาเภอละงู ดีบุก พบบริเวณอาเภอควนโดนและอาเภอเมืองสตูล ตะกั่ว
พบบริเวณอาเภอควนกาหลง เหล็ก พบบริเวณอาเภอควนโดนและอาเภอควนกาหลง นอกจากนั้นยังพบแร่
อื่น ๆ อีกหลายชนิด เช่น ถ่านหิน หินปูน โดโลไมล์ และวุลแฟรม เป็นต้น
(2) อุทยานธรณีสตูล
หลั ก ฐานทางธรณี วิ ท ยาของจั ง หวั ด สตู ล บ่ ง ชี้ ว่ า แผ่ น ดิ น สตู ล มี วิ วั ฒ นาการทางด้ า น
ธรณีวิทยามากว่าห้าร้อยล้านปี นับย้อนกลับไปได้สามช่วงมหายุค คือ มหายุคพาลีโอโซอิก หรือ มหายุคเก่า
มหายุคมีโซโซอิก หรือ มหายุคกลาง และมหายุคซีโนโซอิก ซึ่งเป็นมหายุคปัจจุบันที่โลกกาลังวิ วัฒนาการอยู่
ผลผลิตที่ยิ่งใหญ่ของกระบวนการทางธรณีวิทยา คือ มีแหล่งธรณีที่หลากหลาย ทั้งถ้าเล ถ้าลอด แหล่งซาก
ดึกดาบรรพ์ น้าตก หน้าผา ชายหาดและพุน้าร้อน ที่เปรียบได้ดั่งประติมากรรมธรรมชาติ ที่มีค่ากลายมาเป็น
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ธรณี ที่ ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ของจั ง หวั ด สตู ล เช่ น กลุ่ ม หิ น ทรายตะรุ เ ตา ยุ ค แคมเบรี ย น
ถ้าเลสเตโกดอน เขตข้ามกาลเวลา ถ้าภูผาเพชร ถ้าเจ็ดคต หรือถ้าสัตคูหา ทะเลบัน
ประวัติความเป็นมา
การจั ด ตั้ ง อุ ท ยานธรณี ข องจั ง หวั ด สตู ล เริ่ ม ขึ้ น ในปี พ.ศ. 2552 ด้ ว ยความร่ ว มมื อ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน อาทิ กรมทรัพยากรธรณี จังหวัดสตูล สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาลัยชุมชนสตูล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยได้ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาไปสู่การจัดตั้งอุทยานธรณีสตูล เมื่อวันที่ 3
พฤศจิกายน 2552 กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กาหนดให้พื้นที่
จังหวัดสตูล เป็น Pilot Project ในการที่จะผลักดันไปสู่อุทยานธรณีโลก โดยเริ่มมีการสารวจแหล่งธรณีวิทยา
ในจั งหวัดสตูล พบแหล่ งธรณีวิทยาที่มีความส าคัญ จ านวน 72 แหล่ ง ทั้งบนบกและในทะเล จึงได้จัดตั้ง
คณะทางานอุทยานธรณีประจาจังหวัดสตูล ขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน และมีผู้อานวยการ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล เป็นเลขานุการ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสตูล โดยความเห็นชอบของ คณะทางานอุทยานธรณีสตูล ได้ประกาศให้จังหวัดสตูลเป็นอุทยาน
ธรณีระดับจังหวัด โดยกาหนดให้เขตพื้นที่ อาเภอทุ่งหว้า อาเภอละงู อาเภอมะนัง และอาเภอเมืองสตูล เป็น
พื้นที่อุทยานธรณีจังหวัดสตูล และมอบหมายให้ นายณรงค์ฤทธิ์ทุ่งปรือ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ทุ่ง
หว้า เป็นผู้อานวยการอุทยานธรณีสตูล วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 กรมทรัพยากรธรณี ได้ประกาศให้
อุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ ต่อมาสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สตูล ได้ จั ดทา Road Map การสมัครเป็ นสมาชิกเครือข่ายอุทยานธรณีโ ลก ของ UNESCO คณะทางานได้
จัดเตรียมข้อมูลเอกสารเพื่อรอรับการประเมินอุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลกจากยูเนสโก และดาเนินการ
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รวบรวมข้อมูลการประเมินตนเอง Self evaluation documents 5 ด้าน ได้แก่ ด้านธรณีวิทยาและ
ภูมิ
ประเทศ ด้านโครงสร้างการบริหารจัดการ ด้านการสื่อความหมายเพื่อการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา และด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ต่อมาจังหวัดสตูล ได้จัดประชุม
เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นใบสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานธรณี และเมื่อวันที่ ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลก
เพื่อ
ประกอบการพิ จ ารณาน าเสนอขอรั บ การประเมิ น จากยู เ นสโก ผ่ า นคณะกรรมการแห่ ง ชาติ ( National
Commission for UNESCO) กระทรวงศึกษาธิการ และเมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ ผู้แทนจากยูเนสโก
ได้ล งพื้น ที่เพื่อตั้งข้อสั งเกตและให้คาแนะนาในการเตรียมรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินจาก
ยู เนสโก และเมื่อวัน ที่ ๒๕-๒๙ กรกฎคม ๒๕๖๐ ผู้ เชี่ยวชาญจากยูเนสโก ได้ เดินทางมาประเมินอุ ท ยาน
ธรณีสตูล ขณะนี้จังหวัดอยู่ระหว่างรอฟังผลการพิจารณาจากยูเนสโก ซึ่งจะประกาศผลรับรองในเดือนเมษายน
๒๕๖๑
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 ได้รับ การยกย่องเป็นมรดกอาเซียน เกาะหลีเป๊ะเป็นเกาะที่มีนักท่องเที่ยว
มากที่สุดของจังหวัด พืชพรรณเป็นป่าดงดิบตามธรรมชาติ หาดทรายหาดหินสวยงาม สะพานหินธรรมชาติและ
ผาชันของเกาะที่แปลกตา น้าทะเลที่ใสเหมือนกระจก ปะการังที่สมบูรณ์ วิถีชีวิตชาวเลที่อยู่กับทะเล รวมเกาะ
ทั้งหมดกว่า 70 เกาะ อยู่ในเขตปกครองทั้งอาเภอเมือง ละงู และอาเภอทุ่งหว้า
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาที่โดดเด่นของอุทยานธรณีสตูล
- เกาะหลี เป๊ ะ อาดัง ราวี เกาะหิ นงาม เกาะไข่ เกาะตะรุเตา เกาะบุโหลน ฯลฯ มีหาด
ทรายขาวที่สวยงาม น้าทะเลใสสีฟ้าเทอร์คอยส์มีทั้งเย็นและอุ่น ปะการังที่สวยงาม วิถีชีวิตชาวเลที่เป็นเอกลักษณ์
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 ส่วนพิพิธภัณฑ์
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ก็เป็ น หนึ่ งเดีย วของพิพิ ธภัณฑ์เกี่ย วกับช้างและช้างดึกดาบรรพ์ของภาคใต้ รวมทั้งแสดงฟอสซิลทั้ง 6 ยุค
ในมหายุคพาลีโอโซอิกของแผ่นดินทะเลสตูลดึกดาบรรพ์ ตั้งแต่เมื่อกว่า 500 ล้านปีก่อน
ผลที่จะได้รับเมื่อเป็นอุทยานธรณีระดับโลก
การที่จะยกระดับอุทยานธรณีพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ให้เป็นอุทยานธรณีระดับโลกได้นั้น จะต้อง
ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของพื้นที่ ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งข้อมูลเชิงการอนุรักษ์ การเรียนรู้ สื่อความหมาย ระบบ
ฐานข้อมูลแหล่งธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว ป้ายบอกทาง การมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงองค์ประกอบของ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และความยั่งยืนในการบริหารจัดการ ดังนั้น การจะให้ได้มาซึ่งอุทยานธรณีระดับโลก รัฐบาล
ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ต้องให้ ความร่วมมือและช่วยกันผลั กดันจนคณะผู้ ตรวจประเมินจากองค์การ
UNESCO ยอมมอบ LOGO Global Geopark ให้ เท่ากับเป็นการยืนยันว่าแหล่งนั้น พื้นที่นั้นได้มาตรฐานเป็น
สถานที่ที่พร้อมต่อการรองรับการท่องเที่ยว และพร้อมสาหรับการศึกษาเรียนรู้ เมื่อได้รับการประกาศให้เป็น
อุทยานธรณีระดับโลกแล้ว จะได้รับการประชาสัมพันธ์ ในระดับโลกจากยูเนสโก ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรณีวิทยา และสามารถนาแบรนด์อุทยานธรณีของยูเนสโกมาใช้ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ได้ และทรัพยากร
ธรณีจะได้รับการอนุรักษ์ให้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจของท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขต
อุทยานธรณีจะดีขึ้น เพราะจะมีรายได้จากการจาหน่ายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นและจะมีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่า
(3) ปัญหาด้านทรัพยากรธรณี
จากข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด ไม่พบประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรธรณีในพื้นที่จังหวัดสตูล
8) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ป่าชายเลน จังหวัดสตูลมีพืนที่ป่าชายเลนซึ่งสามารถพบได้ในเขตอ้าเภอที่ติดชายฝั่งทะเล
ได้แก่ อ้าเภอทุ่งหว้า อ้าเภอละงู อ้าเภอท่าแพและอ้าเภอเมืองสตูล มีเนือที่ประมาณ ๒๗๗,๔๓๖.๕๕ ไร่ คิดเป็น
ร้ อยละ ๑๔.๗๐ ของพืนที่จั งหวัด (ป่ าสงวนแห่ งชาติ ป่าชายเลน ๕ ป่า ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐ มนตรี
ซึ่งบางส่วนซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติ มีเนือที่รวมประมาณ จ้านวน ๓๒๒,๗๐๕.๗๖ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ
๑๗.๑๐ ของพืนที่จังหวัด) และสถานการณ์ป่าชายเลนจังหวัดสตูลมีแนวโน้มดีขึนเรื่อย ๆ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔ มีการกาหนดป่าชายเลนของจังหวัด
สตูล ออกเป็น 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
ตาราง ข้อมูลพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดสตูล
พืนที่ป่าชายเลนจังหวัดสตูล ตามมติ
พืนที่ป่าชายเลนจังหวัดสตูล
คณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๑๔
(ไร่)
(ไร่)
ปี ๒๕๔๒
ปี ๒๕๕๒
ปี ๒๕๕๗
๒๗๗,๔๓๖.๕๕
๒๑๕,๖๐๓
๒๒๓,๖๓๙
๒๒๕,๘๙๐
ที่มา: สานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
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การกัดเซาะชายฝั่ง ชายหาดจังหวัดสตูลมีความยาวรวม ๑๖๑.๔๐ กิโลเมตร ส่วนใหญ่
คงสภาพปกติ สามารถพบได้ในเขตอาเภอ ๔ อาเภอ ได้แก่ อาเภอทุ่งหว้า อาเภอละงู อาเภอท่าแพ และอาเภอ
เมือง พื้นที่ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะมีแนวโน้มลดลง ปี ๒๕๕๙ พบว่ามีการกัดเซาะเป็นระยะทาง ๑๐.๙๙ กิโลเมตร
และลดลงเหลื อ ๐.๓๑ กิโ ลเมตร ในปี ๒๕๖๐ เนื่องจากได้รับการแก้ไขปัญหาจากหน่ว ยงานภาครัฐ เช่น
โครงการสร้างเขื่อนหินทิ้งริมชายหาด เป็นต้น
ตาราง ข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสตูล
พืนที่ชายฝั่งจังหวัดสตูล
(กิโลเมตร)
๑๖๐.๗๐

ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

ปี ๒๕๖๐

๓๔.๔
๑๐.๙๙
๐.๓๑
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, เดือนมกราคม ๒๕๖๑

หญ้าทะเล ที่พบในจังหวัดสตูล มีทังหมด ๕ ชนิด Cymodocea rotundata, Enhalus
acoroides, Halodule uninervis, Halophila beccarii และ Halophila ovalis บริ เ วณที่ พ บแหล่ ง หญ้า
ทะเล ได้แก่ เกาะลิดี เกาะตันหยง เกาะสาม เกาะผี เกาะเกวเล็ก และบ้านตันหยงโป โดยบริเวณบ้านกลางถึงบ้าน
ตันหยงโป ซึ่งมีลักษณะเป็นอ่าวตืน ๆ พบผืนหญ้าทะเลขนาดเล็ก ๔ แห่ง ห่างออกมาจากชายฝั่งประมาณ ๑๒๐
เมตร ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร หญ้าทะเลบริเวณนีมีค่อนข้างน้อย มีกระจัดกระจายไม่เป็นผืนเดียวกัน
และอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม โดยอาจมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในแง่ของพืนตะกอนดินท้อง
ทะเล และยังพบว่ามีการท้าประมงอวนรุน อวนกุ้ง อวนปูม้า อวนปิดอ่าว ใช้อวนตาถี่สีฟ้า โดยมีการปิดกันทาง
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 สภาพพื้นที่ท้องทะเลไม่เหมาะสม กระแสน้า คลื่นลมแรงและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
รวมทั้งการทาประมงในแหล่งหญ้าทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทาประมงที่ใช้เครื่องมือประเภทเรืออวนลาก
ขนาดเล็ก เรืออวนประกอบเครื่องยนต์ และเรืออวนทับตลิ่งขนาดใหญ่ การเก็บเกี่ยวหญ้าทะเลเพื่อการค้าและ
การพาณิชย์และกิจกรรมที่ทาให้คุณภาพน้าทะเลชายฝั่งเสื่อมโทรม ตัวอย่างเช่น การพัฒนาโครงการห รือ
กิจกรรมชายฝั่ง เช่น การทาเหมือง การตัดถนน การขุดลอกร่องน้า การถมทะเล การก่อสร้าง และน้าเสียที่
ระบายจากโรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน บ้านเรือนและการทานากุ้ง ส่งผลให้น้าทะเลมีปริมาณตะกอนสูงขึ้น
เป็นการเพิ่มความขุ่นของน้าทะเลในบริเวณที่มีแหล่งหญ้าทะเล ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของหญ้า
ทะเล
ปะการั ง จั งหวัดสตูล มีแนวปะการังก่อตัว ได้เ ฉพาะตามเกาะที่ อยู่ห่ างฝั่ งแผ่ นดิ น ใหญ่
ส่ ว นชายฝั่ งแผ่ น ดิน ใหญ่ และเกาะที่ อ ยู่ ใ กล้ ฝั่ ง แผ่ น ดิน ใหญ่มี ป่าชายเลนกระจายอยู่ ทั่ว ไปจนแนวปะการั ง
ไม่สามารถก่อตัวได้ พบพื้นที่แนวปะการังรวมทั้งสิ้นในเขตจังหวัดสตูล ประมาณ ๑๕.๗๙ ตารางกิโลเมตร
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แนวปะการั งมีทั้งที่อยู่ ในสภาพสมบู ร ณ์ดีจนถึงเสื่อมโทรมมาก แต่ส่ ว นใหญ่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลาง
บริเวณที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีมักพบตามเกาะขนาดเล็กที่อยู่ห่างฝั่งแผ่นดินใหญ่ ส่วนบริเวณที่อยู่ในสภาพ
เสื่อมโทรมมักพบตามเกาะที่อยู่ไม่ไกลจากแผ่นดินใหญ่มากนัก ซึ่งบริเวณดังกล่าวนี้ได้รับผลกระทบอย่างมาก
จากตะกอน ป่าชายเลน แต่ที่น่าสนใจประการหนึ่ง สาหรับเกาะตะรุเตาถึงแม้แนวปะการังเกือบตลอดชายฝั่ง
ตะวันออกอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมแต่เป็นแหล่งที่พบประชากรปลาที่มีค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ปลาสร้อยนกเขา
ปากหมู และปลากะพงสีเลือด มากกว่าในแนวปะการังที่อื่น ๆ แนวปะการังของจังหวัดสตูลอยู่ที่บริเวณเกาะ
ตะรุเตา เกาะกลาง เกาะไข่ เกาะตารัง เกาะบิสสี เกาะอาดัง เกาะดาตา เกาะหลีเป๊ะ เกาะหินงาม เกาะราวี
เกาะมาตอง เกาะตะเกียง เกาะธาวัง และเกาะบูทิส
ปัญหาด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน จังหวัดสตูลมีสภาพเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเล ป่าชายเลน
จึงเป็นส่วนหนึ่งที่มีกิจ กรรมต่าง ๆ ของประชาชนที่เข้ามาดาเนินการในพื้นที่เพื่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่เนื่องจากพื้นที่ในป่าชายเลนที่มีหลักฐานแสดงสิทธิ์ในที่ดินมีน้อย จึงทาให้มี
การบุกรุกเพื่อทาประโยชน์โดยต่อเนื่องมาตลอด โดยอาศัยพื้นที่รอยต่อระหว่างพื้นที่เอกสารสิทธิ์ในที่ดินกับป่า
ชายเลนทาให้ป่าชายเลนถูกบุกรุกทาลาย ปัจจุบันปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนลดลง เนื่องจากประชาชน
ส่วนใหญ่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าชายเลน และได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกับ
ทางราชการเพิ่มมากขึ้น สถานการณ์ป่าชายเลนจังหวัดสตูลจึงมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตามก็ยังมีพื้นที่
บางส่วนที่มปี ระชาชนเข้าไปอยู่อาศัยทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนโดยไม่มีเอกสิทธิ์ ซึ่งปัญหาดังกล่าว จังหวัด
สตูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไข ปัญหาความเสื่อมโทรมของปะการัง เกิดจากการ
ระเบิ ด ปลา ตะกอนชายฝั่ ง การทอดสมอเรื อ ขยะ ปลาดาวมงกุ ฎ หนามและลมมรสุ ม ในการแก้ ปั ญ หา
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้พยายามลาดตระเวนตรวจ
ตราและจับ กุมการทาลายปะการั งจากการระเบิดปลา และได้มีการติดตั้ง ทุ่นผู กเรือ เพื่ อแก้ ไขปั ญหาการ
ทอดสมอเรื อ เพื่ อ เป็ น การรั ก ษาปะการั ง ให้ ค งความสมบู ร ณ์ ต ามธรรมชาติ ปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ ง ใน
๔ อาเภอของจังหวัดสตูลมีแนวโน้มลดลง และได้รับการแก้ไขปัญหาไปแล้วในบางพื้นที่ ปัญหาความเสื่อมโทรม
ของแหล่งหญ้าทะเล พบว่าส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติ สาหรับปัญหาด้านทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง เป็นปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
9) ความหลากหลายทางชีวภาพ
สัตว์ทะเลหายาก/สัตว์ที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่พะยูนและเต่าทะเล บริเวณที่พบคือ
เกาะลิ ดีซึ่งเป็ น พื้น ที่ข องอุท ยานแห่ งชาติ ห มู่ เกาะเภตรามีก ารพบพะยู นเนื่ อ งจากบริเวณดั งกล่ าวมี แ หล่ ง
หญ้าทะเลซึ่งเป็ น อาหารของพะยู น เกาะตะรุเตาซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทาการอุทยานแห่ งชาติตะรุเตา มีศูนย์
นิทรรศการจัดแสดงรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ เช่น ซากสัตว์โบราณที่กลายเป็นหิน มีอายุอยู่ในสมัย ๔๐๐๕๐๐๐ ล้านปีมาแล้ว รวมทั้งปะการังและสัตว์น้าชนิดต่าง ๆ บ่ออนุบาลเต่าทะเล ซึ่งเพาะเลี้ยงลูกเต่าที่เก็บ
รวบรวมมาจากชายหาดของเกาะต่าง ๆ เต่าที่พบบริเวณอุทยานมี ๓ ชนิด คือ เต่าตนุ เต่ากระและเต่าตาแดง
หมู่เกาะอาดัง -ราวี อยู่ห่า งจากเกาะตะรุเตาไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๔๐ กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด
๘๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่เกาะประมาณ ๓๐ ตารางกิโลเมตร ในหมู่เกาะอาดัง -ราวี มีหาดทรายที่สวยงามเหมาะ
สาหรับการเล่นน้าได้หลายแห่ง เช่น หาดทรายบนเกาะอาดังและเกาะราวี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาดทรายบน
เกาะไข่ ที่มีหาดทรายยาวเหยียดและซุ้มประตูหินธรรมชาติอันเป็นสัญลักษณ์ของอุทยาน รอบ ๆ เกาะยังมีแนว
ปะการังอยู่โดยทั่วไป อีกทั้งเต่าทะเลยังชอบมาวางไข่ไว้เสมอ ในอดีตเคยมีรายงานพบเต่าหัวฆ้อนวางไข่ทางฝั่ง
ทะเลอันดามัน แต่ในปัจจุบันไม่พบเต่าหัวฆ้อนขึ้นวางไข่อีกเลยตลอดระยะเวลากว่า ๒๐ ปีที่ผ่านมา เข้าใจว่าคง
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จะสูญพันธุ์ไปจากน่านน้าไทยแล้ว สาเหตุที่ทาให้เต่าทะเลมีจานวนลดลงมากจนมีแนวโน้มว่าจะสูญพันธุ์ไปใน
ไม่ช้า เนื่องจากอัตราการรอดของลูกเต่าเองในธรรมชาติต่ามาก และใช้เวลานานนับ ๑๐ ปี กว่าจะถึงวัยเจริญ
พันธุ์ การลักลอบเก็บไข่ เต่าทะเล ยังคงมีค่านิยมในการบริโภคไข่เต่าทะเลของนักท่องเที่ยว การลักลอบเก็บ
ไข่เต่าเพื่อบริโภคหรือจาหน่ายจึงยังคงมีอยู่ การติดเครื่องมือประมงโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ เต่าทะเลเป็นสัตว์น้า
ที่หายใจด้วยปอด เมื่อติดอวนหรือเบ็ดอยู่ใต้น้าเป็นเวลานานๆ ก็จะจมน้าตายได้ นอกจากนี้ยังคงมีชาวประมง
ที่นิ ย มบริ โ ภคเนื้ อเต่า จึ งทาการดักจั บ เพื่อไปเป็นอาหาร การบุกรุกทาลายแหล่ งขยายพันธุ์ของเต่า ทะเล
โดยเฉพาะในจั ง หวั ด สตู ล ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคั ญ มี ก ารบุ ก รุ ก ชายหาดเพื่ อ สร้ า งที่ อ ยู่ อ าศั ย หรื อ
ทากิจกรรมต่างๆ ทาให้สภาพความเหมาะสมของแหล่งวางไข่เต่าทะเลหมดไป ปัจจุบันจึงแทบไม่มีที่ให้เต่า
วางไข่เลย สภาพแวดล้อมชายฝั่งที่เสื่อมโทรมลง เต่าทะเลส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเล
เมื่อชายฝั่งเสื่อมโทรม เกิดมลภาวะเกิดความสกปรกทาให้แหล่งอาหาร และ แหล่งอาศัยของเต่าทะเลเสียไป
เป็นสาเหตุให้เต่าทะเลลดน้อยลง ยกเว้น เต่ามะเฟือง ซึ่งใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในทะเลเปิด
10) ระบบบาบัดน้าเสีย
จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีจานวนประชากรน้อยและอาศัยกันอย่างไม่หนาแน่นมีเทศบาลเมือง
เพียง ๑ แห่ง เทศบาลตาบล ๖ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล ๓๔ แห่ง ในขณะนี้จังหวัดสตูลยังไม่มีระบบ
บาบัดน้าเสีย
11) คุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง
จั ง หวั ด สตู ล มี พื้ น ที่ ช ายฝั่ ง เป็ น แนวยาวชายฝั่ ง จั ง หวั ด สตู ล มี เ ขตไหล่ ท วี ป กว้ า งมาก เกาะต่ า ง ๆ
ที่ ก ระจายอยู่ ใ กล้ ช ายฝั่ ง ภายในระยะ ๒-๑๕ กิ โ ลเมตร ได้ แ ก่ กลุ่ ม เกาะบุ โ หลนและเกาะเขาใหญ่ กลุ่ ม
เกาะตะรุเตายังอยู่ในเขตทะเลน้าตื้น พื้นทะเลที่ระยะ ๓ กิโลเมตรจากเกาะโดยทั่วไปอยู่ที่ระดับความลึก ๗-๑๕
เมตร พื้นทะเลเป็นทรายละเอียด หรือทรายปนโคลนในบางจุดที่อยู่ใกล้ป่าชายเลน ความใสของน้าทะเลวัดโดย
Secchi-disc มีค่า ๕-๘ เมตร ส่วนกลุ่มเกาะที่ไกลฝั่งออกไปถึง ๕๐ กิโลเมตร คือ เกาะอาดัง -ราวี อยู่ในเขต
น้าลึกปานกลางจนถึงค่อนข้างลึก พื้นทะเลที่ระยะ ๓ กิโลเมตรจากเกาะอยู่ที่ระดับความลึก ๒๕-๗๐ เมตร
เนื่องจากเป็นจุดที่อยู่ห่างจากคาบสมุทรมากจึงมีน้าใสสะอาดตลอดปี ความใสของน้าวัดโดย Secchi-disc มีค่า
๘-๑๕ เมตร และจากการดาเนินโครงการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๒
พบว่าคุณภาพน้าทะเลชายฝั่งของจังหวัดสตูลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าทะเลชายฝั่งประเภทที่ ๔ คือ
สามารถใช้เพื่อการนันทนาการได้โดยกาหนดให้เป็นเขตเพื่อการว่ายน้าและการนันทนาการทางน้า
12) คุณภาพน้าผิวดิน
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๕ ภูเก็ต ร่วมกับสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สตูล ดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบ
สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินในพื้นที่จังหวัดสตูลและเพื่อให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผน ป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟูคุณภาพน้าให้เหมาะสมสาหรับการ
นาไปใช้ประโยชน์ของประชาชน ตั้งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ได้ดาเนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้าแหล่งน้าธรรมชาติสายสาคัญ จานวน ๑ สาย ได้แก่ คลองมาบัง จานวน ๒ สถานี ได้แก่ สถานีที่ ๑
สะพานดุสน หมู่ ๗ ตาบลควนโดน อาเภอควนโดน และ สถานีที่ ๒ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม หมู่ ๓ ตาบลควนขัน
อาเภอเมือง จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าคลองมาบัง ประจาปี ๒๕๖๐ สรุปได้ว่า
ปี ๒๕๖๐ พบว่ า คุ ณ ภาพน้ าคอลงม าบั ง เสื่ อ มโทรมลงเมื่ อ เที ย บกั บ ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
โดยอยู่ ในเกณฑ์ พ อใช้ ซึ่งเมื่อพิจ ารณา การปนเปื้อนของดัช นีคุ ณภาพน้าที่ส าคัญ คือ ปริมาณออกซิ เ จน
หน้า 55

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖2

ที่ล ะลายน้ า (DO) ค่าความสกปรกในรู ปสารอินทรีย์ (BOD) แบคทีเรียกลุ่ มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) และ
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB) แอมโมเนียในรูปไนโตรเจน (NH3-N) และโลหะหนัก (Heavy Metal)
สามารถสรุปได้ดังนี้
บริเวณต้นน้า (สถานีเก็บตัวอย่าง BBC๑) คุณภาพน้าอยู่ในระดับเกณฑ์พอใช้ จัดเป็นแหล่งน้าผิวดิน
ประเภทที่ ๓ แหล่งน้าที่ได้รับน้าทิ้งจากกิจกรรมในพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดย
ต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าทั่วไป การเกษตร มีการปนเปื้อนที่ควร
เฝ้าระวัง ได้แก่ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ทั้งหมด (TCB) และมีการปนเปื้อนที่สูงควรเฝ้าระวัง แบคทีเรียกลุ่ม
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB)
บริเวณปลายน้า (สถานีเก็บตัวอย่าง BBC๒) คุณภาพน้าอยู่ในระดับเกณฑ์เสื่อมโทรม จัดเป็นแหล่งน้า
ผิวดินประเภทที่ ๔ แหล่งน้าที่ได้รับน้าทิ้งจากกิจกรรมในพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค
โดยต้องผ่ านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าทั่ว ไป การอุตสาหกรรม มีการ
ปนเปื้อนที่สูงควรแก้ไข ได้แก่ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) และมีการปนเปื้อนที่สูงควรเฝ้าระวัง
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB)
คุณภาพน้าโดยรวมของคลองมาบัง ประจาปี ๒๕๖๐ อยู่ในระดับเกณฑ์พอใช้ จัดเป็นแหล่งน้าผิว
ดินประเภทที่ ๓ แหล่งน้าที่ได้รับน้าทิ้งจากกิจกรรมในพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค
โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าทั่วไป การเกษตร มีก ารปนเปื้อนที่สูง
ควรแก้ไข ได้แก่ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) และมีการปนเปื้อนที่สูงควรเฝ้าระวัง แบคทีเรียกลุ่มฟี
คัลโคลิฟอร์ม (FCB) โดยแหล่งกาเนิดที่เป็นสาเหตุของปัญหามาจากการปนเปื้อนของอุจาระของสัตว์เลือดอุ่น
จากพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชน เช่น มนุษย์ วัว ควาย และสัตว์เลี้ยง ที่อยู่บริเวณริมคลอง
ตาราง แสดงดัชนีคุณภาพน้าเฉลี่ยคลองมาบัง ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐
สถานีเก็บ
ตัวอย่าง
สถานีที่ ๑
สะพานดุสน
ม.๗ ต.ควน
โดน
อ.ควนโดน
จ.สตูล

สถานีที่ ๒
มัสยิดนูรุ้ล
อิสลาม ม.๓
ต.ควนขัน
อ.เมือง

ปี พ.ศ.

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

ปัญหา

หน้า 56

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖2
สถานีเก็บ
ตัวอย่าง

ปี พ.ศ.
DO
(mg/l)

BOD
(mg/l)

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

ปัญหา

FCB
แหล่งน้าประเภทที่ ๒

ไม่น้อยกว่า ๖.๐

ไม่เกินกว่า ๑.๕

แหล่งน้าประเภทที่ ๓

ไม่น้อยกว่า ๔.๐

ไม่เกินกว่า ๒.๐

แหล่งน้าประเภทที่ ๔

ไม่น้อยกว่า ๒.๐

ไม่เกินกว่า ๔.๐

ไม่เกินกว่า ๕,๐๐๐
ไม่เกินกว่า
๒๐,๐๐๐
-

ไม่เกินกว่า ๑,๐๐๐
ไม่เกินกว่า ๔,๐๐๐
-

ที่มา : สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๕ ภูเก็ต, เดือนมกราคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ *การจัดประเภทคุณภาพน้าผิวดิน สามารถดูได้จากตารางดังนี้
เกณฑ์มาตรฐาน*
คุณภาพน้าผิวดิน
ออกซิเจนละลาย (DO)
บีโอดี (BOD)
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด(Total
Coliform Bacteria)
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal
Coliform Bacteria)

หน่วย
มก./ล.
มก./ล.
เอ็ม.พี.เอ็น./๑๐๐ มล.
(MPN/๑๐๐ml)
เอ็ม.พี.เอ็น./๑๐๐ มล.
(MPN/๑๐๐ml)

๑
ธ
ธ
ธ
ธ

ประเภทคุณภาพน้า
๒
๓
๔
<๖.๐
<๔.๐ <๒.๐
>๑.๕
>๒.๐ >๔.๐
>๕,๐๐๐
>
๒๐,๐๐๐
>๑,๐๐๐ >๔,๐๐๐ -

๕
-

หมายเหตุ < หมายถึง ไม่น้อยกว่า > หมายถึง ไม่มากกว่า - หมายถึง ไม่ได้กาหนดค่า ธ หมายถึง ธรรมชาติไม่ได้รับผลจากการกระทา
ของมนุษย์
ที่มา : ดัดแปลงจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่องกาหนดมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๑๖ ง
ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗

ภาพสถานีตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดินจังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

สถานีที่ ๑

สถานีที่ ๒
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของสานักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 1-16 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค และมี
ความเชื่อมโยงกับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูลอยู่ภายใต้พื้นที่รับชอบของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15
(ภูเก็ต) เปลี่ยนเป็นอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) ซึ่งผลจากการปรับปรุง
พื้นที่รับผิดชอบดังกล่าว สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) ได้ดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้า
แหล่งน้าผิวดินเพิ่มในลุ่มน้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก คือ พื้นที่จังหวัดสตูล ได้แก่
คลองมาบัง
คุณภาพน้าคลองมาบัง ปี 2561 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 40
และเกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 60 พารามิเตอร์สาคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้า คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม
(Fecal Coliform Bacteria : FCB) รายละเอียดดังตารางที่ ๒๐
คลองละงู
คุณภาพน้าคลองละงู ปี 2561 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 67 และ
เกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 33 พารามิเตอร์สาคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้า คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม
(Fecal Coliform Bacteria : FCB)
ตาราง คุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินจังหวัดสตูล ปี 2561
เกณฑ์คุณภาพน้า
ดี
พอใช้

ร้อยละคุณภาพน้า
คลองมาบัง
คลองละงู
จุดเก็บตัวอย่าง
จุดเก็บตัวอย่าง
-สะพานบ้านบูเก็ตยามู (MB01)
-สะพาน 100 เมตร บ้านวังยาว (LG01)
-สะพานบ้านปันจอร์ (MB02)
-สะพานละงู บ้านลาหงา (LG02)
จุดเก็บตัวอย่าง
จุดเก็บตัวอย่าง
-สะพานใกล้ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ดารุ ล ญั ณ -ท่าเทียบเรือปากบารา (LG03)
นะห์ (MB03)
-สะพานคลองมาบัง บ้านไทรงาม (MB04)
-ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ บ้านตามะลังใต้ (MB05)
ที่มา : สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖ สงขลา, เดือนมกราคม ๒๕๖๒

13) สิ่งแวดล้อมเมือง
จากการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ และการเปลี่ยนแปลงทางการปกครอง
ตามพระราชบั ญ ญัติ ส ภาต าบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และการยกฐานะสุ ข าภิ บ าล
เป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นมา ส่งผลให้
ชุมชนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่น แต่ในขณะเดียวกันหาก
แนวทางการพัฒนาเมืองและชุมชนส่วนใหญ่ยังขาดทิศทางที่ชัดเจน จึงก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ในแง่ของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมือง รวมทั้งสภาพสังคมและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เมืองและชุมชนในพื้นที่จังหวัดสตูล ประกอบด้วย เทศบาลเมือง ๑ แห่ง
เทศบาลตาบล ๖ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล ๓๔ แห่ง โดยชุมชนเมืองที่มีจานวนประชากรมากที่สุดคือ
เทศบาลเมืองสตูล
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จังหวัดสตูล มีพื้นที่สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนใน ๒ อาเภอ จานวน ๓ แห่ง รวมพื้นที่ ๐.๐๗๑๖
ตารางกิโ ลเมตร ได้แก่ ในเขตอาเภอเมืองสตูล มีพื้นที่ ๐.๐๔๘ ตารางกิโ ลเมตร เป็นสวนสาธารณะอยู่ริม
เขตเทศบาลเมืองสตูล สภาพเป็นภูเขาหินปูนขนาดย่อมมีน้าตกประดิษฐ์ธรรมชาติชื่อ “น้าตกรัตนโกสินทร์”
มีร้านอาหารบริการแก่ผู้ไปพักผ่อน มีชื่อว่าสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง สาหรับสวนสาธารณะอีกแห่งหนึ่ง
ในเขตอ าเภอเมื อ งตั้ ง อยู่ ใ นเขตเทศบาลต าบลฉลุ ง มี พื้ น ที่ ๐.๐๐๔๘ ตาราง ส่ ว นในเขตอ าเภอละงู
มี ส วนสาธารณะและสถานที่ พั ก ผ่ อ น เป็ น สวนสาธารณะอยู่ ใ นเขตเทศบาลต าบลก าแพง มี ชื่ อ เรี ย กว่ า
สวนสาธารณะเทศบาลตาบลกาแพง มีพื้นที่ ๐.๐๑๘๘ ตารางกิโลเมตร
14) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
จังหวัดสตูลมีสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมที่สาคัญหลายแห่ง ได้แก่
-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสตูล (คฤหาสน์กูเด็น ) เดิมเป็นจวนของอามาตย์ตรีพระยาภูมินารถ
ภักดี (กูบารูเด็น บินตามะหงง) เจ้าเมืองสตูล ต่อมากรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ และได้ดาเนินการปรับปรุงพัฒนาคฤหาสน์เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
จังหวัดสตูล ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่
๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓
-มั ส ยิ ด กลางจั ง หวั ด สตู ล หรื อ ที่ รู้ จั ก กั น อี ก ชื่ อ หนึ่ ง ว่ า มั ส ยิ ด ม าบั ง สร้ า งขึ้ น ตั้ ง แต่ ส มั ย
พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ (ตนกูมูฮาหมัดอาเก็ม) เป็นเจ้าเมืองสตูล (ประมาณ พ.ศ. ๒๔๓๙) ชื่อมาบังตั้งตามชื่อ
เมืองสตูลในสมัยนั้น ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้จัดสร้างใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯ มาทรงเปิด เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๒
-อุท ย า น แ ห่ง ช า ต ิต ะ ร ุเ ต า เ มื ่อ ปี พ .ศ . ๒ ๕ ๐ ๘ ก ร ม ร า ช ทัณ ฑ์ ไ ด้บ ุก เ บิก บ ร ิ เ ว ณ
อ่าวตะโล๊ะอุดังและอ่าวตะโล๊ะวาว เกาะตะรุเตา ให้เป็นทัณฑสถานและเป็นนิคมฝึกอาชีพของนักโทษการเมือง
ปลายปี ๒๔๘๒ รัฐบาลได้ส่งนักโทษการเมืองจากคดีกบฎบวรเดช (พ.ศ. ๒๔๗๖) และกบฏนายสิบ (พ.ศ. ๒๔๗๘)
มาคุมขังยังเกาะตะรุเตา ต่อมากรมป่าไม้ได้ถอนการเป็นสภาพการเป็นเขตหวงห้ามเพื่อการราชทัณฑ์บนเกาะ
ออก แล้วจึงประกาศให้เกาะเหล่านี้เป็น อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๑๗ ซึ่งเป็นอุทยาน
แห่งชาติลาดับที่ ๘ ของประเทศ และจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบกและในทะเล จึง
ได้ รั บ การยกย่ อ งให้ เ ป็ น ASEAN Heritage Parks and Reserves หรื อ อุ ท ยานมรดกของอาเซี ย น เมื่ อ ปี
๒๕๒๕ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ ทั้งสิ้น ๕๑ เกาะ กระจายกันอยู่บริเวณช่องแคบ
มะละกา ฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นหมู่เกาะใต้สุดของประเทศไทย มีพรมแดนต่อเนื่องกับเกาะลังกาวี ประเทศ
มาเลเซีย ซึ่งอยู่ห่างจากเกาะตะรุเตาเพียง ๔.๘ กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ ดังนี้ เกาะกลางและเกาะไข่
ห่างจากเกาะตะรุเตาไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๒๕ กิโลเมตร จะพบเกาะกลางและเกาะไข่เคียงคู่กัน ชื่อเกาะ
กลางนั้นสืบเนื่องมาจากตาแหน่งซึ่งกึ่งกลางระหว่างเกาะตะรุเตาและเกาอาดัง ส่วนชื่อเกาะไข่นั้น เพราะหาด
ทรายอันขาวสะอาดและสงบของเกาะนี้เป็นที่วางไข่ของเต่าทะเลนั่นเอง นอกจากหาดทรายที่สวยงามแล้วยังมี
ซุ้มประตูหิน ประติมากรรมที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้โดดเด่นตรึงใจแก่ผู้พบเห็นทุกคน เกาะอาดัง ชายหาด
บริเวณแหลมสนของเกาะอาดัง เหมาะสมแก่การพักแรม เพลิดเพลินกับความงามทัศนียภาพของท้องฟ้าจรดน้า
แซมด้วยเกาะแก่งต่าง ๆ ทางเดินเท้าที่นาทางไปสู่น้าตกอันเป็นแหล่งน้าจืดที่ทั้งเจ้าหน้าที่และชาวเลได้ใช้ ดารง
ชีพบนเกาะมาเป็นเวลานานแสนนาน เกาะหลีเป๊ะ ทางใต้ของเกาะอาดังไปประมาณ ๑ กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของ
เกาะหลีเป๊ะ ซึ่งมีชาวเลอาศัยตั้งถิ่นฐานอยู่ตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่ ๕ ยามน้าลง ลานกว้างของปะการังหลากสี
ใต้ผิวน้าที่ใสคล้ายกระจก ทางด้านหน้าเกาะจะพ้นน้ามารับแสงอาทิตย์เต็ม ๆ เกาะหินงาม เลยจากเกาะอาดัง
ไปทางทิศตะวันตกไม่ไกลนัก เกาะหินงามจะโดดเด่นสะดุดตาผู้ผ่านมาด้วยหาดหินก้อนกลมรีขนาดใหญ่ต่าง ๆ กัน
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วางเรียงรายให้ชมลานตาดูลื่นเป็นเงาวาววับเกลี้ยงเกลา เมื่อยามคลื่นซัดสาดมาจะเห็นสีพื้นเข้มสลับริ้วลาย
เส้นสีอ่อนของหินงามจับตา
-อุทยานแห่งชาติทะเลบัน มีพื้นที่ ๒๑๐ ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ติดชายแดนประเทศมาเลเซีย
ตั้งแต่พื้นที่ป่าดงดิบ ของเทือกเขาสันกาลาคีรีไปตามพรมแดนไทย-มาเลเซีย จรดทะเลจึงมีพื้นที่รับผิดชอบ
ส่วนหนึ่งอยู่ในทะเลสุดชายแดนไทย ด้านทิศใต้จรดรัฐเปอร์ลิส มีป่าไม้ที่มีค่าและสัตว์ป่านานาชนิดมีถ้าและ
น้าตกสวยงามหลายแห่ง สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การศึกษาและท่องเที่ยวแก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับป่าต่าง
ๆ เป็นแหล่งต้นน้าลาธารของแม่น้าและลาคลองต่าง ๆ ในจังหวัดสตูล มีบ้านพักมาตรฐานรับรองนักท่องเที่ยวได้
ประมาณ ๑๕๐ คน พร้อมสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ
-อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ท างทะเลหมู่ เ กาะเภตรา เป็ น อุ ท ยานแห่ ง ชาติสุ ด ท้ า ยของจั ง หวัดสตูล
ที่ทาการตั้งอยู่บริเวณอ่าวนุ่น ตาบลปากน้า อาเภอละงู มีพื้นที่รับผิดชอบตลอดแนวชายฝั่งอาเภอละงู ถึงเขต
จังหวัดตรัง ครอบคลุมเกาะต่าง ๆ ตามแนวชายฝั่งตั้งแต่ เกาะลิดี เกาะเขาใหญ่ เกาะบุโหลนและเกาะเภตรา
ของจังหวัดตรัง มีเกาะสวยงามตามธรรมชาติที่มีชื่อเสียง คือ เกาะบุโหลน รองลงมา ได้แก่ เกาะลิดีและเกาะ
เภตรา เกาะบุโหลน หมู่เกาะบุโหลนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ตั้งอยู่ห่างจาก
ท่าเรือปากบารา อาเภอละงู จังหวัดสตูล ประมาณ ๒๒ กิโลเมตร เป็นสถานที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวอีกแห่ง
หนึ่งเพราะธรรมชาติที่โดดเด่นไม่แพ้หมู่เกาะอื่น ๆ โดยเฉพาะเกาะบุโหลนเลหรือบุโหลนใหญ่มีทิวสนขึ้นริมหาด
ทรายขาวเป็นแนวยาวเสมือนเป็นแนวกาแพงป้องกันภัยทางด้านเหนือและด้านใต้ สามารถกาบังลมได้ดีและยัง
มีชาวประมงเรือเล็กมาอาศัยจอดเรือหาปลามิได้ขาด การเดินทางสะดวกมีบังกะโลของเอกชน ไว้สาหรับเป็นที่
พักอาศัยของนักท่องเที่ยว อาหารและเครื่องดื่มมีไว้บริการพร้อมบนเกาะนี้ โดยมีที่พักรับรองนักท่องเที่ยวของ
เอกชน
-แหลมตันหยงโปและหาดทรายยาว ตั้งอยู่ทางปากอ่าวสตูล สามารถนั่งเรือจากด่านศุลกากร
เกาะนกหรือท่าเรือหลังตลาดสดสตูลประมาณ ๑ ชั่วโมง และสามารถเดินทางได้โดยใช้รถยนต์ห่างจากสี่แยก
เจ๊ะบิลังประมาณ ๗ กิโลเมตร ลักษณะเป็นแหลมยื่ นล้าไปในทะเลอันดามัน มีหมู่บ้านชาวประมงและหาด
ทรายขาวสะอาดยาวเหยียด
-น้าตกวังสายทอง ตั้งอยู่ที่ตาบลน้าผุด อาเภอละงู สามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้ ๒ ทาง คือ
ทางอาเภอละงู ตรงข้ามทางแยกจากถนนสายสตูล -ละงู ที่สามแยกบ้านโกตา ตาบลกาแพง จากจุดนี้ถึงน้าตก
ระยะทางประมาณ ๒๖ กิโลเมตร อีกทางหนึ่งคือ ทางอาเภอทุ่งหว้า ตรงสามแยกสะพานวา ตาบลป่าแก่บ่อหิน
ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร ความงามของน้าตกวังสายทอง อยู่ที่แอ่งน้าแต่ละชั้นซึ่งมีลักษณะคล้ายดอกบัว
บานลดหลั่นกันลงมาตั้งแต่ชั้นบนสุดถึงต่าสุด ลักษณะพิเศษของชั้นหินที่รองรับน้าตกเอ่อผ่านสู่เบื้องล่าง คือ
เป็นหินปราศจากตะไคร่น้า ซึ่งทาให้มีความรู้สึกเชื่อมั่นในความปลอดภัยต่อการปีนป่ายสู่ชั้นสูง ๆ ของน้าตก
แหล่งนี้ได้เป็นพิเศษ การไหลของสายน้าเกิดจากการอัดและทะลักของน้าในถ้าใต้ภูเขาทะลุออกมาตามช่องของ
ภูเขาลงสู่แอ่งต่าง ๆ ที่รองรับอยู่ บริเวณรอบ ๆ อันเต็มไปด้วยพรรณไม้นานาชนิดเสมือนภาพของน้าตกทั่ว ๆ
ไปแล้วไหลลงสู่ คลองละงู ชาวบ้านในหมู่บ้านอาศัยประโยชน์จากน้าตก โดยการทารางน้าต่อท่อประปาสู่
หมู่บ้าน
-หาดปากบารา เป็นชายฝั่งริมทะเลอยู่ในตาบลปากน้า อาเภอละงู ห่างจากที่ว่าการอาเภอละ
งู ๑๐ กิโลเมตร มีท่าเทียบเรือที่สาคัญทางการประมงและเป็นจุดลงเรือเดินทางไปเกาะตะรุเตา มีทิวสนให้ความ
ร่มรื่นตลอดแนวหาดยาวเหยียดซึ่งขนานไปกับถนนสายละงู-ปากบารา
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-น้าตกธาราสวรรค์ เป็นน้าตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งมีถึง ๕ ชั้น ตั้งอยู่ที่ตาบลควนกาหลง อยู่ห่าง
จากที่ว่าการอาเภอควนกาหลง ๑๒ กิโลเมตร การเดินทางสะดวกใช้เส้นทางจากสามแยกนิคม ผ่านที่ว่าการ
อาเภอควนกาหลงแยกเข้าทางซอย ๑๐
-น้ าตกปาหนั น มี ต้ น น้ ามาจากภู เ ขาหั ว กาหมิ ง ตั้ งอยู่ ที่ ต าบลทุ่ งนุ้ ย อ าเภอควนกาหลง มี
ระยะทางจากตัวเมืองสตูล ประมาณ ๓๙ กิโลเมตร เป็นน้าตกที่ยังไม่ได้รับการตกแต่งด้วยวิทยาการสมัยใหม่
แต่ มี ก ารสร้ า งเขื่ อ นผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า ขนาดย่ อ มอยู่ บ ริ เ วณน้ าตก ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ มี ทั ศ นี ย ภาพบริ เ วณนั้ น
เปลี่ยนแปลงไปบ้าง อย่างไรก็ตามธรรมชาติแท้ ๆ ของป่าและภูเขายังคงอยู่อย่างครบถ้วน สายน้าจากน้าตก
ปาหนันยังไหลอย่างสม่าเสมอ
-น้าตกธารปลิว ต้นน้าเกิดจากเขาลุงเครอะในเขตจังหวัดตรัง -สตูล เป็นน้าตกที่สวยงามอีก
แห่งหนึ่งของจังหวัดสตูล ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตาบลทุ่งหว้า อาเภอทุ่งหว้า ห่างจากที่ว่าการอาเภอ ๑๔ กิโลเมตร การ
เดินทางเริ่มจากถนนสายทุ่งหว้า -ปะเหลียน แยกตรงกิโลเมตรที่ ๓๕ เป็นถนนลูกรังไปยังหมู่บ้าน ทุ่งยาวนุ้ย
ตาบลทุ่งหว้า ระยะทางแยกเข้าไปประมาณ ๘ กิโลเมตร ก็ถึงน้าตก ซึ่งมีลักษณะเป็น ๒ ชั้น ชั้นล่างเป็นแอ่งน้า
ขนาดกว้าง ๔๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๐ เมตร รอบ ๆ บริเวณร่มรื่นด้วยพรรณไม้หลากหลาย
-ถ้าเจ็ดคด ตั้งอยู่อาเภอมะนัง เป็นถ้าขนาดใหญ่กว้าง ๗๐-๘๐ เมตร ยาวประมาณ ๖๐๐
เมตร บางช่วงสูง ๑๐๐-๒๐๐ เมตร มีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก มีคลองใหญ่ทะลุภูเขาเหมาะแก่การล่องเรือ
เที่ยวถ้า ชาวบ้านเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า ถ้าสัตคูหา มี ๗ ชั้น
-ถ้าภูผาเพชร เป็นถ้าขนาดใหญ่ มีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก ภายในถ้ามีลักษณะเป็นห้อง
โถงแบบโรมันหลายห้อง บริเวณกลางถ้าเป็นลานกว้าง มีเวทีลักษณะคล้ายลานแสดงคอนเสิร์ต มองขึ้นไปบน
เพดานถ้า จะเห็นความสวยงามของหินงอกหินย้อยงามระยิบระยับ เหมือนประดับด้วยเพชร อยู่ท้องที่อาเภอ
มะนัง
-ถ้าลอดปูยู ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของเขายะเก่ง ในเขตอาเภอเมืองสตูล มีลักษณะสวยงาม เช่น
เพดานถ้ า ประกอบด้ ว ยหิ น งอกหิ น ย้ อ ยที่ ง ดงาม ระหว่ า งสองฝั่ ง คลองปู ยู นั้ น ประกอบไปด้ ว ย
พันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่ยังอุดมสมบูรณ์ การเดินทางไปยังถ้าลอดปูยู สามารถเดินทางโดยทางเรือ โดยลงเรือที่
ท่าเรือตามะลัง การเดินทางไปกลับใช้เวลา ประมาณ ๑-๒ ชั่วโมง
-ถ้าเลสเตโกดอน เป็นถ้าหินย้อยงดงาม ที่เกิดจากการตกผลึกใหม่ของน้าที่ซึมผ่านรอยแตกบน
เพดานถ้า ตัวถ้าเกิดจากการกัดเซาะของน้าทาให้เกิดโพรงจากลาห้วยทะลุถึงทะเล มีระบบน้าขึ้นน้าลงตาม
ระดับน้าทะเล อยู่ท้องที่อาเภอทุ่งหว้า
-หาดราไว อยู่คนละฝั่งคลองกับหาดทุ่งสะโบ๊ะ เป็นที่อยู่ของชาวประมงและเป็นแหล่งประมง
ที่สาคัญที่สุดของอาเภอทุ่งหว้า มีแนวทรายและทิวทัศน์ที่สวยงาม และเป็นแหล่งปลูกแตงโมที่สาคัญมีชื่อแห่ง
หนึ่งของจังหวัดสตูล
15) 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
จึงประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าสตูล มีเนื้อที่รวม 0.85 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้
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ทิศเหนือ

จดแนวกึ่งกลางคลองมาบังบริเวณที่ตัดกับซอยสตูลธานี 11
(พิกัด X=617300 และ Y=732444) และต่อเนื่องไปทางทิศ
ตะวันออกตามแนวกึ่งกลางซอยสตูลธานี 11 กระทั่งจดทางแยกตัดถนน
สตูลธานี

ทิศตะวันออก

จดแนวกึ่งกลางถนนสตูลธานีบริเวณทางแยกตัดซอยสตูลธานี 11
ต่อเนื่องลงมาทางทิศใต้ตามแนวกึ่งกลางถนนสตูลธานี กระทั่งจดทาง
แยกตัดถนนสมันตประดิ ษฐ์ และต่อเนื่องไปทางทิศตะวันออกตามแนว
กึ่งกลางถนนสมันตประดิษฐ์ กระทั่งจดทางแยกตัดซอยสมันตประดิษฐ์ 2
และต่อเนื่ องลงมาทางทิศ ใต้ต ามแนวกึ่ งกลางซอยสมั นตประดิ ษฐ์ 2
กระทั่งจดทางแยกตัดซอยศุลกานุกุล 3

ทิศใต้

จดแนวกึ่งกลางซอยศุลกานุกุล 3 บริเวณทางแยกตัดซอย สมันตประ
ดิษฐ์ 2 ต่อเนื่องไปทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลางซอยศุลกานุกุล 3
กระทั่งจดทางแยกตัดถนนศุลกานุกุล และต่อเนื่องมาทางทิศใต้ตามแนว
กึ่งกลาง ถนนศุลกานุกุล กระทั่งจดทางแยกตัดซอยศุล กานุกุล 6 และ
ต่อเนื่องเรื่อยไปตามแนวกึ่งกลางซอยศุลกานุกุล 6 กระทั่งไปเชื่อมต่อกับ
ซอยศุลกานุกุล 4 และต่อเนื่องไปทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลางซอย
ศุลกานุกุล 4 กระทั่งจดแนวกึ่งกลางคลองมาบังบริเวณพิกัด X=617234
และ Y=730988

ทิศตะวันตก

จดแนวกึ่ ง กลางคลองม าบั ง บริ เ วณพิ กั ด X=617234 และ
Y=730988 ต่อเนื่องขึ้นไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางคลองมาบัง
กระทั่งจดบริเวณที่ตัดกับซอยสตูลธานี 11 (พิกัด X=617300 และ
Y=732444)
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ภาพ แสดงขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าสตูล
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การเมือง การปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน
ข้อมูลการปกครอง/ประชากร
๑) ประชากร
ประชากร ณ เดือนธันวาคม ๒๕61 จานวน 321,574 คน แยกเป็น
 ประชากรเพศชาย จานวน
159,766 คน
 ประชากรเพศหญิง จานวน
161,808 คน
 จานวนครัวเรือน จานวน
103,019 หลัง
ตารางแสดงจานวนประชากรรายอาเภอ/เทศบาล
ล้าดับ
อ้าเภอ
จ้านวนประชากร (คน)
ชาย
หญิง
รวม
๑ อาเภอเมืองสตูล
๓2,075
๓3,080
๖5,155
- เทศบาลเมืองสตูล
๑๑,352
๑๒,147
๒๓,499
- เทศบาลตาบลคลองขุด
๙,268
๙,715
๑๙,983
- เทศบาลตาบลเจ๊ะบิลัง
๒,๐๐8
๒,๐15
๔,๐23
- เทศบาลตาบลฉลุง
๑,๑23
๑,212
๒,335
๒ อาเภอละงู
๓๓,625
๓4,130
๖7,755
- เทศบาลตาบลกาแพง
๒,384
๒,608
๔,๙92
๓ อาเภอทุ่งหว้า
๑๐,507
๑๐,457
๒๐,964
- เทศบาลตาบลทุ่งหว้า
๑,๕90
๑,๖75
๓,๒65
๔ อาเภอควนกาหลง
๑๗,606
๑๗,466
๓5,072
๕ อาเภอควนโดน
๑๐,549
๑0,773
๒1,322
- เทศบาลตาบลควนโดน
๒,๖88
๒,๗32
๕,420
๖ อาเภอท่าแพ
๑๔,631
๑๔,843
๒๙,474
๗ อาเภอมะนัง
๙,360
๘,955
๑8,315
๑๖๑,๘๐๘
๓๒๑,๕๗๔
รวม ๑๕๘,๗๖๖

ครัวเรือน
๑๗,822
๙,915
๘,810
๙71
๙77
20,186
๒,๗65
๖,454
๑,207
๑๑,681
๕,742
๑,๘83
๘,465
6,141

๑๐๓,๐๑๙
ที่มา: ที่ทาการปกครองจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕61

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
(ตร.กม.) ประชากร/พืนที่
881.01
130.53
324.00
224.53
272.63
88.87
396.00
88.57
199.03
134.36
197.25
149.42
312.00
58.70
๒,๕๘๑.๙๒
123.82
ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕61

๓) โครงสร้างราชการบริหารส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในจังหวัด
การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีหน่วยราชการที่อยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ว่าราชการ
จังหวัด คือ ส่วนราชการต่าง ๆ ในระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน
ส่ ว นราชการในระดั บ จั ง หวั ด เป็ น หน่ ว ยงาน ๒ ลั ก ษณะ คื อ หน่ ว ยราชการบริ ห ารส่ ว นภู มิ ภ าค
ประจาจังหวัด และหน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด (ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง) และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
รวมจานวน ๙8 หน่วย ประกอบด้วย
 หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจาจังหวัดของจังหวัดสตูล มีทั้งสิ้น ๓3 หน่วยงาน
 หน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด มีทั้งสิ้น ๕2 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
จั งหวัดสตูล มีวัดในพระพุทธศาสนา ๔๑ วัด ที่พักสงฆ์ ๓๑ แห่ ง มัส ยิด ๒๓๒ แห่ ง โบสถ์คริ ส ต์
๓ แห่ง ศาลเจ้า ๓ แห่ง ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ๓ ศูนย์ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม
ประจามัสยิด (ศูนย์ตาดีกา) ๒๐๘ ศูนย์ มีพระภิกษุ ๓๗๐ รูป สามเณร ๔๔ รูป ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลาม รองลงมาเป็นศาสนาพุทธ และศาสนาอื่นๆ ตามลาดับ
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ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
อื่นๆ
รวม

ตารางที่ 1.4 แสดงจานวน และร้อยละของผู้นับถือศาสนาต่างๆ
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
ร้อยละ
๓๖,827
๓๗,๐69
๗๓,896
๒2.98
๑๒๒,417
๑๒๓,667
๒๔6,084
๗๖.50
361
915
1,676
๐.52
๑๕9,805
๑๖1,๘51
๓21,656
๑๐๐
ที่มา:สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖2

ข้อมูลสาธารณภัยจังหวัดสตูล
สถานการณ์ด้านสาธารณภัย
จังหวัดสตูลประสบภัยจากด้านคมนาคมและการขนส่งมากที่สุด รองลงมาเป็นภัยด้านพายุและวาตภัย
และอัคคีภัยตามลาดับ
ตารางแสดงข้อมูลด้านสาธารณภัยจังหวัดสตูล ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๕ – ๒๕61
ประเภท
ภัย
อุทกภัย/
โคลนถล่ม
พายุหมุน
เขตร้อน/
วาตภัย
ภัยแล้ง

อัคคีภัย

การ
คมนาคม/
ขนส่ง

ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙
ปี 2560
ปี 2561
จานวน ความ จานวน ความ จานวน ความ จานวน ความ จานวน ความ
ครั้ง เสียหาย ครั้ง เสียหาย ครั้ง เสียหาย ครั้ง เสียหาย ครั้ง
เสียหาย
๑
๖
๑
๗
6
7
12
7
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
๓๑
๗
๔
๓
๒๑
๕
18
4
61
7
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
๒๖
14
ตาบล
ตาบล
๑
๕
๑
๒
๑
๗
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
๓๓
ตาบล
๑๔
๖
๑
๖๘
๕
๑
4
3
15
4
ครัวเรือน
ครัวเรือน
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
๔
4
ตาบล
ตาบล
๑,๐๙๕ เสียชีวิต ๙๗๗ เสียชีวิต ๘๙๑ เสียชีวิต 1,087 เสียชีวิต
เสียชีวิต
๔๖/
๖๘/
๗๑/
80 /
61 /
บาดเจ็บ
บาดเจ็บ
บาดเจ็บ
บาดเจ็บ
บาดเจ็บ
๑๑๔
๒๓๕
๔๖๐
445
303
ที่มา : สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2562
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สภาพความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดสตูล
ตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๗ – ๒๕61
เดือน

๒๕๕๘

๒๕๕๙

คดี

บาดเจ็บ

เสียชีวิต

คดี

มกราคม

๙๒

๑๒

๙

กุมภาพัน
ธ์
มีนาคม

๑๐
๕
๘๑

๗

๕

๗

๑๔

เมษายน

๖๒

๑๘

๕

พฤษภาค
ม
มิถุนายน

๗๘

๑๓

๑

๘๐

๖

๔

กรกฎาค
ม
สิงหาคม

๗๑

๒๐

๓

๘๔

๒๕

๗

กันยายน

๙๒

๓๕

๐

ตุลาคม

๖๓

๓๓

๖

พฤศจิกา
ยน
ธันวาคม

๘๒

๓๐

๘

๘๗

๒๙

๖

รวม

๙๗
๗

๒๓๕

๖๘

๗
๔
๘
๑
๗
๕
๕
๒
๕
๕
๘
๑
๘
๑
๘
๔
๙
๓
๗
๖
๗
๐
๖
๙
๘
๙
๑

2560

2561

บาดเจ็
บ
๓๓

เสียชีวิต

คดี

บาดเจ็บ

เสียชีวิต

คดี

บาดเจ็บ

เสียชีวิต

๗

71

31

6

81

16

4

๔๑

๑๐

81

36

5

67

14

5

๕๔

๑๑

84

30

8

96

12

5

๒๗

๓

89

34

8

111

17

3

๒๓

๔

72

30

4

73

3

2

๓๖

๖

118

70

17

83

2

4

๓๖

๑๐

107

38

5

75

10

5

๖๒

๕

118

51

9

34

35

7

๒๘

๖

91

45

4

46

48

5

๒๘

๓

98

42

6

62

63

8

๔๔

๒

86

27

5

31

33

7

๔๘

๔

72

11

3

50

53

6

๔๖๐

๗๑

108
7

445

80

812

303

61

ที่มา : สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2562

งานด้านสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีเกิดภัยพิบัติ ให้ใช้งบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน
หรือสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามความจาเป็นและเหมาะสม วงเงินไม่เกิน ๒๐ ล้าน
บาท ซึ่งต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยจังหวัดเป็นอานาจของ ผู้ว่า
ราชการจังหวัด หากวงเงินดังกล่าวไม่เพียงพอ สามารถขอขยายเพิ่มเติมจากกระทรวงการคลัง
สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ (๒๐ ล้านบาท) ประจาปีงบประมาณ ๒๕61
ยอดสะสมการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
อุทกภัย
๙๔๘,๐๑๔.๕๐ บาท
5,699,641.50 บาท
627,707.50
ภัยแล้ง
๖,๘๕๐,๒๐๐.๒๕ บาท
วาตภัย
๑๑๔,๙๓๕.๐๐ บาท
240,615.50 บาท
606,810.50
อื่นๆ (อัคคีภัย)
99,56.50
รวมทังสิน
๗,๙๑๓,๑๔๙.๗๕ บาท
5,940,257 บาท
1,334,080.00
หน้า 67

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖2

 ศูนย์ดารงธรรม
สรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ “ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสตูล”
สรุปเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕61 ดังนี้
เรื่องร้องเรียน
๑.๑ เรื่องร้องเรียนทั้งหมด
๑.๒ เรื่องที่แล้วเสร็จ (ยุตเิ รื่อง)
๑.๓ เรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๖๐ เรื่อง
๑๕๕ เรื่อง
๕ เรื่อง

พ.ศ. ๒๕๕๙
๔๒๐ เรื่อง
๒๙๓ เรื่อง
๒๗ เรื่อง

พ.ศ.2560
470 เรื่อง
404 เรื่อง
66 เรื่อง

พ.ศ.2561
358 เรื่อง
327 เรื่อง
31 เรื่อง

ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕61
ช่องทางการร้องเรียน
๑. เว็บ (๑๑๑๑)
๒. ด้วยตัวเอง
๓. ไปรษณีย์
๕. ทางโทรศัพท์
๖. อื่น ๆ
รวม

๒๕๕๘
จานวนเรื่อง
๑
๑๒๒
๒๗
๙
๑
๑๖๐

ปีงบประมาณ
๒๕๕๙
จานวนเรื่อง
๒๑
๓๒๘
๓๕
๒๘
๘
๔๒๐

๒๕60
จานวนเรื่อง
74
299
61
21
15
470

2561
จานวนเรื่อง
59
209
65
22
3
358

ที่มา : ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ตารางแสดงข้อมูลประเภทเรื่องร้องเรียน ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕61
จานวนเรื่องร้องเรียน (ปีงบประมาณ)
ช่องทางการร้องเรียน

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕60

2561

๑. ขอความช่วยเหลือ
๒.ขอความเป็นธรรม
๓. พฤติกรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
๔. แจ้งเบาะแส
๕. ได้รับความเดือดร้อน
๖. ปัญหาที่ดิน
๗. เรื่องอื่น ๆ
รวม

๘๒
๑๘
๑๗
๗
๑๘
๑๘
๑๖๐

๘๓
๒๒
๑๗
๑๖
๒๔
๑๕
๒๔๓
๔๒๐

84
52
16
39
42
10
227
470

79
77
13
19
50
9
111
358

ที่มา : ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

หน้า 68

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖2

ภาพแสดงจานวนเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
รายได้ประชากรและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
รายได้ประชากรโดยทั่วไปของจังหวัดสตูลขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตรและการค้า อาชีพหลัก
คือ การทาสวนยางพารา ปาล์มน้ามัน การทานา และการทาสวนไม้ผล ฯลฯ จากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี 2559 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี
เท่ากับ 124,400 บาท เป็ น ล าดับ ที่ 7 ของภาคใต้ และล าดับที่ 28 ของประเทศ โดยมีมูล ค่าสู งกว่าปี
ที่ผ่านมาประมาณ 9,455 บาท
แผนภูมิแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูล
ปี 2555 - 2559
140,000

120,987
112,923

120,000

114,269

114,945

124,400

100,000
80,000
60,000
40,000

33,302 31,251 31,784 32,145 34,938

20,000
0
2555

2556
GPP(ล้านบาท)

2557

2558

รายได้ต่อหัว(บาท)

2559

โครงสร้างเศรษฐกิจหลัก
โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด สตู ล
ขึ้ น อยู่ กั บ สาขาเกษตรกรรม การป่ า ไม้ และการ
ประมงเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนร้อยละ 41.9 สาขา
การผลิ ต ที่ มี ค วามส าคั ญ รองลงมา ได้ แ ก่ สาขา
การขายส่ ง และการขายปลี ก ฯ มี สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ
12.3 สาขาการขนส่ ง และสถานที่ เ ก็ บ สิ น ค้ า มี
สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 11.0 และสาขาอื่ น ๆ ร้ อ ยละ
34.8 ตามลาดับ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูล
( GPP AT CURRENT MARGET PRICES) ปี 2559 มี
มูลค่าเท่ากับ 34,938 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
0.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ (GDP) คิด
เป็นร้อยละ 2.6 ของผลิ ตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้
(GRP)

และมีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 5 ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน สาหรับอัตราขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัดสตูล
ขยายตัวร้อยละ 3.7 จากที่หดตัวร้อยละ -0.1 ในปีที่ผ่านมา
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี จากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ในปี 2559 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี เท่ากับ 124,400 บาท เป็นลาดับที่ 7 ของ
ภาคใต้ และลาดับที่ 28 ของประเทศ โดยมีมูลค่าสูงกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 9,455 บาท
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ภาพแสดงโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสตูลปี 2559

สาขาอื่น ๆ
34.8%

สาขาเกษตรกรรม การป่ า
ไม้ และการประมง
41.9%
สาขาเกษตรกรรม การป่ าไม้ และการประมง
สาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ
สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้ า
สาขาอื่น ๆ

สาขาการขนส่ งและ
สถานที่เก็บสินค้ า
11.0%

สาขาการขายส่ งและการ
ขายปลีกฯ
12.3%

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

จังหวัดสตูลยังมีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดสตูลมีธรรมชาติแวดล้อมด้วยภูเขา
และทะเล อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ทั้งป่าธรรมชาติและป่าชายเลน รายล้อมด้วยหมู่เกาะที่สวยงามและเป็น
จังหวัดที่สงบ ปลอดภัย ไม่มีเหตุการณ์ความไม่สงบ อีกทั้งองค์การยูเนสโก ได้ขึ้นบัญชีจังหวัดสตูลให้เป็น
สมาชิกอุทยานธรณีโลก หรือ Unesco Global Geopark แห่งแรกในประเทศไทย ครอบคลุม 4 อาเภอ
ของจังหวัดสตูล คือ ทุ่งหว้า มะนัง ละงู และอาเภอเมืองสตูล ซึ่งมีขอบเขตพื้นที่ที่ประกอบด้วยคุณค่าด้าน
ธรณีวิทยา โบราณคดี นิเวศวิทยา และวัฒ นธรรม มีการจัดการแบบองค์รวมระหว่างการอนุรักษ์ การให้
ความรู้ การศึกษาวิจัย และการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่น
มีส ่ว นร่ว มในการบริห ารจัด การพื้น ที่ตั้ง แต่เ ริ่ม ต้น จึงทาให้ เป็นที่ส นใจของนักท่ องเที่ ยวทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ สามารถสร้ างรายได้ให้แก่จังหวัดสตูลเพิ่มมากขึ้น จังหวัดสตูลยังมีชายแดนติดต่อกับประเทศ
มาเลเซีย มีด่านศุลกากรสตูลและด่านศุลกากรวังประจันเป็นช่องทางในการขนส่งสินค้าไปจาหน่าย ซึ่งสินค้า
ส่งออกที่สาคัญ ได้แก่ อิฐก่อสร้าง กระเบื้องซีเมนต์ ฯลฯ นอกจากนี้จังหวัดสตูลได้กาหนดแผนการพัฒ นา
เศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ของจังหวัดเพิ่มมากขึ้น เช่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางทะเล ส่งเสริม
การตลาดและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาร้านอาหาร ร้านค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP
สู่
มาตรฐานสากล ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็ น การเตรียมความพร้ อมส าหรั บการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน และจาก
ศั ก ยภาพในด้ า นต่ า ง ๆ ที่ มี อ ยู่ ใ นจั ง หวั ด จั ง หวั ด สตู ล จึ ง เป็ น จั ง หวั ด หนึ่ ง ที่ น่ า สนใจในการเข้ า มาลงทุ น
ของผู้ประกอบการที่ต้องการแหล่งลงทุนใหม่ ๆ
ที่มา : สานักงานคลังจังหวัดสตูล
27 กุมภาพันธ์ 2562
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การเกษตรกรรม
การเพาะปลูก
จั งหวัดสตูล มีเนื้ อที่ทั้งหมด 1,754,701 ไร่ เป็นพื้นที่ถือครองเพื่อ ทาการเกษตรทั้ ง สิ้ น
595,042 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.91 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด มีครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตามระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งสิ้น 45,924 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัดสตูล
อันดับ 1 ได้แก่ ยางพารา มีเนื้อที่ปลูก 375,121 ไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตประมาณ 3,288.14 ล้านบาท
รองลงมาได้แก่ ปาล์มน้ามัน เนื้อที่ปลูก 119,583 ไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตประมาณ 691.49 ล้านบาท
ข้าวมีเนื้อที่ปลูก 18,923 ไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตประมาณ 89.82 ล้านบาท และไม้ผล ซึ่งลั กษณะสวนจะ
เป็นสวนไม้ผลแบบผสมผสาน มีการปลูกไม้ผลในสวนหลายชนิด เช่นลองกอง เนื้อที่ปลูก 3,836 ไร่ , ทุเรียน
เนื้อที่ปลูก 2,889 ไร่ , เงาะ เนื้อที่ปลูก 2,383 ไร่ และมังคุด เนื้อที่ปลูก 1,494 ไร่ เป็นต้น
ตารางแสดงข้อมูลการเพาะปลูกยางพารา จังหวัดสตูล ปี 2561
ที่

เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล
(ไร่)
(ไร่)
1 เมืองสตูล
6,828
62,114
54,697
2 ควนโดน
2,770
22,336
21,089
3 ควนกาหลง 7,218
88,979
69,979
4 ท่าแพ
4,876
47,590
44,745
5 ละงู
7,302
64,137
60,251
6 ทุ่งหว้า
3,232
49,296
43,071
7 มะนัง
2,451
40,669
28,416
รวม
34,677 375,121 322,247
ตารางแสดงข้อมูลการเพาะปลูกปาล์มน้ามัน จังหวัดสตูล ปี 2561

ที่

1
2
3
4
5
6

อาเภอ

จานวน
ครัวเรือน

อาเภอ

เมืองสตูล
ควนโดน
ควนกาหลง
ท่าแพ
ละงู
ทุ่งหว้า

ผลผลิต
(ตัน)
14,711
5,456
17,915
10,387
16,267
10,309
7,758
82,804

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
269
258
256
232
270
240
273
257

จานวน
ครัวเรือน

เนื้อที่ยืน
ต้น

เนื้อที่ให้ผล

ผลผลิต

ผลผลิต
เฉลี่ย

1038
598
659
335
2,048
853

(ไร่)
8,535
3,338
34,214
13,027
11,239
7,429

(ไร่)
7,822
2,701
32,428
11,859
10,642
6,060

(ตัน)
16,600
7,474
79,567
27,600
22,561
13,259

(กก./ไร่)
2,122
2,767
2,454
2,327
2,120
2,188

ราคาเฉลี่ย
(บาท/กก.)
36.75
35.00
36.00
45.26
40.00
40.00
45.00
39.71

ราคาเฉลี่ย
(บาท/
กก.)
2.66
2.50
2.70
2.90
3.00
2.91
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7 มะนัง
1,594
41,800 34,976 79,023
รวม
7,125
119,583 106,488 246,085
ตารางแสดงข้อมูลการเพาะปลูกข้าวนาปี จังหวัดสตูล ปี 2561/62

ที่

1
2
3
4
5
6
7
รวม

อาเภอ

เมืองสตูล
ควนโดน
ควนกาหลง
ท่าแพ
ละงู
ทุ่งหว้า
มะนัง

จานวน
ครัวเรือน

1155
856
141
839
1,786
3
4,780

2,259
2,311

เนื้อที่ปลูก

เนื้อที่เก็บ
เกี่ยว

ผลผลิต

ผลผลิต
เฉลี่ย

(ไร่)
5386
2561
620
3858
6490
8
18923

(ไร่)
5386
2561
620
3858
6490
8
18923

(ตัน)
2,408
1,125
254
1,549
3,119
3
8,458

(กก./ไร่)
447
439
409
401
481
450
447

3.02
2.81

ราคาเฉลี่ย
(บาท/
กก.)
8.58
10.00
10.67
9.50
10.00
15.00
10.62

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

 ด้านการปศุสัตว์
จังหวัดสตูล มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน กรมปศุสัตว์
จานวน 20,415 ครัวเรือน เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย เลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมควบคู่กับ
การทาการเกษตรอย่างอื่น เช่น สวนยางพารา สวนปาล์มน้ามัน สวนผลไม้ นาข้าว เป็นต้น
การเลี้ยงโค การเลี้ยงแพะ ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงแบบรายย่อย อาศัยพืชอาหารสัตว์ที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติในสวนยางพารา สวนปาล์มน้ามัน สวนผลไม้ ทุ่งหญ้าสาธารณะประโยชน์ ฯ แต่ก็มีเกษตรกร
บางส่วนที่ปลูกพืช อาหารสัตว์ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงเพื่อ เลี้ยงสั ตว์โ ดยตรง อาทิเช่น หญ้าพันธุ์เนเปีย ร์
หญ้ากินนี หญ้า-รูซี่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น พันธุ์สัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงส่วนมากเป็นพันธุ์พื้นเมือง แต่มี
แนวโน้มที่เกษตรกรจะหันมาเลี้ยงพันธุ์ลูกผสมเพิ่มมากขึ้น พันธุ์โคเนื้อ เช่น พันธุ์ชาร์โรเล่ย์ พันธุ์อเมริกันบ
ราห์มัน พันธุ์แองกัส เป็นต้น เนื่องจากสามารถจาหน่ายได้ในราคาสูง และกรมปศุสัตว์มีหน่วยบริการผสม
เทียมอยู่ในพื้นที่ของแต่ละอาเภอ ส่วนพันธุ์แพะเนื้อ เช่น พันธุ์บอร์ พันธุ์แองโกลนูเบียน เป็นต้น เนื่องจาก
มีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่าแพะพันธุ์พื้นเมือง ส่วนพันธุ์แพะนมก็มีเกษตรกรที่สนใจเลี้ยงอยู่พอสมควร เช่น
พันธุ์ซาแนน เนื่องจากผลผลิตนมแพะที่ได้รับ จาหน่ายได้ในราคาดีและเป็นที่ต้องการของตลาด
การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงไก่เนื้อ มีการเลี้ยงเป็นส่วนน้อย โดยเลี้ยงแบบธุรกิจ มีบริษัทเอกชนส่งเสริม
ให้เกษตรกรเลี้ยง “ระบบเกษตรพันธสัญญา” หรือ “Contract Farming” โดยจัดหาปัจจัยการผลิต เช่น
พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ของบริษัทมาใช้ในฟาร์มเกษตรกร เมื่อครบกาหนดจะรับซื้อผลผลิตคืนในราคา
ประกัน
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การเลี้ยงไก่ไข่ มีเลี้ยงเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ จานวน ๑ ฟาร์ม โดยเลี้ยงเป็นรายอิสระ ผลผลิตไข่ไก่
มีปริมาณมากเพีย งพอที่จ ะจาหน่ายภายในจังหวัด และยังสามารถส่งออกไปจาหน่ายยังจังหวัดใกล้ เคี ยง
อีกด้วย
การเลี้ยงไก่พื้นเมือง ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงของเกษตรกรรายย่อย เลี้ยงเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
โดยปล่ อยให้ห ากินเองตามธรรมชาติบ้าง โดยการเสริมอาหารบ้าง มีแนวโน้มที่เกษตรกรหั นมาเลี้ยงไก่
พื้นเมืองเพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นที่ต้องการของตลาด ถึงแม้ว่าการเลี้ยงไก่พื้นเมืองจะใช้ระยะเวลาการเลี้ยง
นานกว่าการผลิตไก่เนื้อประมาณ 2-3 เท่า แต่เนื้อไก่พื้นเมืองมีรสชาติอร่อยกว่าและมีคุณประโยชน์ทาง
โภชนาการสูงกว่าไก่เนื้อที่ผลิตในเชิงพาณิชย์เสียอีก ที่สาคัญ ราคาไก่พื้นเมืองสูงกว่าไก่เนื้อ แต่ผู้บริโภคก็
ยินดีจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดีกว่า
ตารางแสดงจานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และมูลค่าผลผลิต ปี 2561
จ้านวน
จ้านวนเกษตรกร
ผลผลิต/ปี
(ตัว)
(ครัวเรือน)
(ตัว) / (ฟอง)
โค
30,035
6,807
8,769
แพะ
34,147
4,963
40,800
สุกร
6,500
37
13,000
ไก่เนื้อ
874,000
41
5,506,200
ไก่ไข่ (ไข่ไก่)
272,000
1
76,160,000
ที่มา : ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน กรมปศุสัตว์
โปรแกรมมาตรฐานฟาร์ม Livestock GAP กรมปศุสัตว์

ชนิดปศุสัตว์

มูลค่าผลผลิต
หมายเหตุ
(บาท)
192,928,340
102,000,000
88,400,000 (สุกรขุน)
165,186,000
266,560,000
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 การประมง
จังหวัดสตูล มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล และพื้นที่น้าจืด มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage)
ในการผลิตสินค้าด้านการประมง โดยมูลค่าผลผลิตด้านการประมงประจาปี 2561 มูลค่าทั้งสิ้น 3,665.77 ล้านบาท โดย
สาขาที่มูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรก คือการประมงพาณิชย์ 1,228.71 ล้านบาท รองลงมาคือ การเลี้ยงกุ้งทะเล 1,089.77
ล้านบาท และประมงพื้นบ้าน 1,049.40 ล้านบาท โดยแยกเป็นรายละเอียดกิจกรรมหลักดังนี้
1. การประมงทะเลพาณิชย์ เป็นการทาการประมงนอกเขตชายฝั่ง มีเรือประมงขนาดมากกว่า 10 ตันกรอส
ในพื้นที่ จานวน 376 ลา แรงงานประมง 2,493 ราย (แรงงานไทย 1,563 ราย แรงงานต่างด้าว 930 ราย) และมีเรือ
บางส่ วนมาจากต่างถิ่นที่นาปลามาขึ้นท่าในจั งหวัดสตูล โดยปี 2561 ประมาณการมีปริมาณสัตว์น้ารวมทั้งหมด
36,138.41 ตัน มูลค่า 1,228.71 ล้านบาทเศษ
2. การทาฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล เป็นการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ทั้งหมด ในพื้นที่อาเภอชายฝั่งทะเลเช่นเดียวกับสัตว์น้า
กร่อย มีฟาร์มที่มีผลผลิต จานวน 447 ฟาร์ม พื้นที่การเลี้ยง 7,846.34 ไร่ โดยผลผลิตปี 2561 ที่ผ่านมา มีปริมาณ
7,578.91 ตันเศษ มูลค่า 1,089.77 ล้านบาทเศษ ราคาผลผลผลิตกุ้งขนาด 100 ตัวต่อกิโลกรัม เคลื่อนไหวอยู่ที่ 135205 บาท ปัญหาหลักที่พบคือโรคตายด่วน
3. การประมงพื้นบ้าน เป็นการทาการประมงบริเวณเขตชายฝั่งทะเล พื้นที่อาเภอเมืองสตูล ท่าแพ ละงู และทุ่งหว้า
มีประมงพื้นบ้านหรือเรือประมงขนาด 10 ตันกรอส ลงมา จานวน 2,030 ลา แรงงานประมง 4,150 ราย แยกตามประเภท
เครื่องมือทาการประมงประเภทอวนติดตา 3,392 ราย รองลงมาเครื่องมือประมงประเภทลอบ 758 ราย มีผลผลิตสัตว์น้าที่
จับได้ 12,592.94 ตันเศษ มูลค่า 1,049.40 ล้านบาทเศษ
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4.การทาฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ากร่อย พื้นที่การเลี้ยงอยู่ใน 4 อาเภอชายฝั่งทะเล ประกอบด้วย อาเภอเมือง ท่าแพ
ทุ่งหว้า และละงู ชนิดสัตว์น้าที่เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นปลากะพงขาว ปลากะรัง เลี้ยงในกระชังและบ่อดิน การเลี้ยงปูนิ่ม และการ
เลี้ยงปลาอื่นๆ มี จานวน 734 ฟาร์ม พื้นที่การเลี้ยง 417.04 ไร่ ผลผลิต 964.38 ตันเศษ มูลค่า 145.64 ล้านบาทเศษ
5. การเพาะพันธ์และอนุบาลกุ้งทะเล ประกอบด้วยการเพาะและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม รองลงมาคือกุ้งกุลาดา
มีฟาร์ม จานวน 11 ราย ปี 2561 มีผลผลิต 444.55 ล้านตัว มูลค่า 53.35 ล้านบาทเศษ โดยราคาลูกกุ้งขนาดโพสลาวา
10-12 เคลื่อนไหวอยู่ที่ 10-12 สตางค์ต่อตัว
6. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด มีฟาร์มเลี้ยง 1,762 ฟาร์ม พื้นที่การเลี้ยง 7 อาเภอ 886.63 ไร่ สัตว์น้าที่เลี้ยงส่วน
ใหญ่ปลานิลแปลงเพศในกระชังเป็นการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ ส่วนปลาดุก และปลากินพืช เป็นการเลี้ยงเพื่อไว้บริโภคและเป็น
รายได้เสริมในครัวเรือน ประมาณการผลผลิตอยู่ที่ 1,091.82 ตัน มูลค่า 65.51 ล้านบาท ราคาผลผลิต ณ ฟาร์ม ปลานิล
แปลงเพศขนาด 0.7-1.0 กิโลกรัมต่อตัว เคลื่อนไหวอยู่ที่ 70-75 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนปลาดุกขนาด 4-6 ตัวต่อกิโลกรัม
เคลื่อนไหวอยู่ที่ 45-60 บาทต่อกิโลกรัม
7. การจับสัตว์น้าจืดจากแหล่งธรรมชาติ ส่วนใหญ่จับจากแม่น้าลาคลอง หนองบึง เพื่อนามาบริโภค มีปริมาณ
สัตว์น้า 170.75 ตัน คิดเป็นมูลค่า 9.39 ล้านบาทเศษ
8. การเพาะและอนุบาลปลาน้ากร่อย ส่วนใหญ่เป็นการอนุบาลลูกปลากะพงขาวเพื่อการส่งออกไปประเทศเพื่อน
บ้านและเลี้ยงในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีจานวนเกษตรกร 35 ราย ประมาณการผลผลิต ปี 2561 อยู่ที่ 2 ล้านตัว มูลค่า
24 ล้านบาทเศษ
9. ผู้ประกอบการด้านการประมง ปี 2561 พบว่ามีผู้ประกอบการที่เป็นผู้รวบรวมสัตว์น้า แพปลา และพ่อค้าคน
กลาง จานวน 218 ราย สถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้น 6 ราย สถานประกอบการแปรรูปพื้นเมือง 11 ราย โรงงาน
แปรรูปสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์ 2 ราย ผู้นาเข้าส่งออกสัตว์น้า 113 ราย และสถานประกอบการห้องเย็น 10 ราย
10. ท่าเทียบเรือประมง จานวน 41 แห่ง (ท่าเอกชน 40 แห่ง และท่าองค์การสะพานปลา 1 แห่ง) ส่วนท่าเทียบ
เรือประมงพื้นบ้านสาหรับชาวประมงพื้นบ้านใช้ในการสัญจรและขนส่งผลผลิต มีจานวน 22 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่
ป่าสงวนหรือป่าชายเลน และมีสภาพชารุด
การประมง
แหล่งน้า
จังหวัดสตูล มีแหล่งน้าที่มีศักยภาพในการผลิตสัตว์น้าในรูปแบบการเพาะเลี้ยงและการปล่อยพันธุ์สัตว์
น้าเพื่อเพิ่มผลผลิต จานวน 325 แห่ง โดยแยกเป็นกลุ่มแหล่งน้าประเภท คลอง 22 แห่ง ฝาย 5 แห่ง สระน้า
53 แห่ง หนองน้า 139 แห่ง อ่างเก็บน้า 8 แห่ง และแหล่งน้าชลประทาน 98 แห่ง
ตารางแสดงข้อมูลแหล่งน้า
อ้าเภอ
คลอง
ฝาย สระน้า หนองน้า อ่างเก็บ
แหล่งน้า
รวม
น้า
ชลประทาน
ควนกาหลง
2
2
10
13
1
29
57
ควนโดน
1
2
3
5
0
19
30
ท่าแพ
0
0
3
39
1
6
49
ทุ่งหว้า
2
1
13
42
3
8
69
มะนัง
1
0
10
3
1
14
29
เมือง
0
0
3
11
1
13
28
ละงู
16
0
11
26
1
9
63
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จานวนแห่ง
พ.ท.รวม (ไร่)

22

5
11

53
507

139
2,537

8
175

98

325
3,230

ที่มา : * สนง.ชลประทานจังหวัดสตูล , สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ ปี 2554

มูลค่าสินค้าสาขาประมง
จังหวัดสตูล มีมูลค่าผลผลิตด้านการประมงประจาปี 2561 มูลค่าทั้งสิ้น 3,665.77 ล้านบาท โดยสาขาที่
มูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรก คือการประมงพาณิชย์ 1,228.71 ล้านบาท รองลงมาคือ การเลี้ยงกุ้งทะเล 1,089.77 ล้าน
บาท และประมงพื้นบ้าน 1,049.40 ล้านบาท ตามลาดับ
กราฟแสดงข้อมูลมูลค่าผลผลิตทางการประมงรายกิจกรรม ปี 2560-2561
1,800.00
1,600.00
1,400.00
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00

1,562.54
1,228.71

1,289.74
1,089.77

1,028.83 1,049.40

ปี 2560 (ล้านบาท)
ปี 2561 (ล้านบาท)
115.6 145.64

ประมงพาณิชย์

กุ้งทะเล

ประมงพื้นบ้าน

เลี้ยงปลาน้ากร่อย

65.51
70.65

เลี้ยงสัตว์น้าจืด

ที่มาของข้อมูล : ข้อมูลการออกหนังสือกากับการจาหน่ายสัตว์น้าและการสุ่มตัวอย่างด้านการประมง ปี 2561
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2562
ดัชนีชีวัดการเติบโตสาขาประมง
จังหวัดสตูล มีดัชนีชี้วัดการเติบโตมูลค่าภาคการการผลิตทางการประมงพบว่ามี 3 อันดับแรกที่สาคัญคือ
การประมงพาณิชย์ มีสัดส่วนร้อยละ 33.52 รองลงมาคือการเลี้ยงกุ้งทะเล ร้อยละ 29.73 และการประมงพื้นบ้านร้อย
ละ 28.63 ตามลาดับ
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กราฟแสดงข้อมูลสัดส่วนมูลค่าผลผลิตสัตว์น้า จังหวัดสตูล ปีการประมง 2561

ผลผลิตด้านการประมง
29.73%

1.46%
1.79%

0.26%

0.65%

33.52%
ประมงทะเลพาณิชย์ (33.52 %)
ประมงทะเลพื้นบ้าน (28.63 %)
การเลี้ยงปลาน้ากร่อย (3.96 %)
การเลี้ยงกุ้งทะเล (29.73 %)
การเลี้ยงปลาน้าจืด (1.79 %)
เพาะอนุบาลกุ้งทะเล (1.46 %)

3.96%

จับสัตว์น้าจืด (0.26 %)
อนุบาลปลาน้ากร่อย (0.65 %)

28.63%
ที่มาของข้อมูล : ข้อมูลจากการคานวณผลผลิตด้านการประมง ปี 2561 สานักงานประมงจังหวัดสตูล
ครัวเรือนประมงชายฝั่งพืนบ้าน
จังหวัดสตูล มีครัวเรือนประมงพื้นบ้านแยกตามเครื่องมือทาการประมงได้ 3,210 ครัวเรือน ประกอบด้วย
เครื่องมือประมงอวนติดตา 3,392 ราย รองลงมา เครื่องมือลอบ 758 ราย ตามลาดับ กราฟแสดงข้อมูล
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เรือประมงชายฝั่งพื้นบ้าน
10%

30%
60%

อวนติดตา
ลอบ
อื่นๆ

ที่มาของข้อมูล : สานักงานประมงจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2562
เรือประมง
จังหวัดสตูล มีชายฝั่งทะเลยาวถึง 1,44.8 กิโลเมตร มีเกาะจานวนมาก มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ทาให้มี
ทรัพยากรสัตว์น้าที่อุดมสมบูรณ์ มีเรือที่ทาการประมงประเภท เรือประมงพื้นบ้าน 2,030 ลา แรงงาน 4,150 ราย
เรือประมงพาณิชย์ 376 ลา มีแรงงานประมงพาณิชย์ 2,493 ราย (แรงงานไทย 1,563 ราย แรงงานต่างด้าว
930 ราย)
กราฟแสดงข้อมูลจานวนเรือประมงพาณิชย์ ปี 2561 จังหวัดสตูล
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เรือประมงพาณิชย์
31.65%

10.60%

12.23%

8.51%
อวนล้อมจับ (12.23 %)
อวนล้อมจับปลากะตัก (10.60 %)
อวนครอบหมึก (8.51 %)
อวนครอบปลากะตัก (18.62 %)

18.62%

อวนลากคู่ (5.85 %)
อวนลากแผ่นตะเฆ่ (9.04 %)
ลอบปลา (0.53 %)
ลอบปู (3.19 %)

10.60%
8.24%

3.19% 0.53%
9.04%

ลอบหมึก (8.24 %)

5.85%

เบ็ดราว (10.60 %)
เรือปั่นไฟ (31.65 %)

ที่มาของข้อมูล : สานักงานประมงจังหวัดสตูล , ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2562
ท่าขึนสัตว์น้า
ด้วยที่จังหวัดสตูล เรือประมงทั้งที่เป็นประเภทพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน การขนถ่ายผลผลิตทางการประมง
เพื่อให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพความสด นั้นคือมูลค่าสินค้าที่ชาวประมงได้รับเพิ่มขึ้น จึงทาให้มีท่าขึ้น
ปลาที่เป็นของเอกชนและของรัฐในพื้นที่อาเภอเมืองและอาเภอละงู จานวน 41 แห่ง แต่ยังไม่รวมท่าเรือประมงพื้นบ้าน
ที่มีกระจายอยู่ตามชุมชนประมงประมงชายฝั่งพื้นบ้าน
ตารางแสดงข้อมูล
อ้าเภอ
ท่าขึนปลาเอกชน
ท่าขึนปลาขององค์การสะพานปลา
เมืองสตูล
12
1
ละงู
28
0
รวม
40
1
ที่มาของข้อมูล : สานักงานประมงจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2562
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
จังหวัดสตูล มีเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ณ ปี 2561 จานวน 2,943 ราย มีพื้นที่การเลี้ยงรวม 9,150.01
ไร่ ประกอบด้วย การเลี้ยงกุ้งทะเล 447 ฟาร์ม พื้นที่ 7,846.34 ไร่ รองลงมาการเลี้ยงสัตว์น้าจืด ส่วนใหญ่เป็นปลานิล
ปลาดุก และปลากินพืช จานวน 1,762 ฟาร์ม พื้นที่ 886.63 ไร่ และการเลี้ยงปลาน้ากร่อย ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงปลา
ในบ่อดินและกระชัง จานวน 734 ฟาร์ม พื้นที่ 417.04 ไร่
ตารางแสดงข้อมูล
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ประเภท
กุ้งทะเล
สัตว์น้าจืด
สัตว์น้ากร่อย
รวม

ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
จน.ฟาร์ม
พ.ท. (ไร่)
จน.ฟาร์ม
พ.ท. (ไร่)
จน.ฟาร์ม
พ.ท. (ไร่)
457
8,324.09
437
8,191.29
447
7,846.34
2,043
1,005.08 1,634
1,176.80 1,762
886.63
1,553
1,157.97
740
444.75
734
417.04
4,312 11,951.61 2,811
9,812.84 2,943
9,150.01

ที่มาของข้อมูล : จากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านการประมง สานักงานประมงจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2562
การวิเคราะห์แนวโน้มด้านการประมง
การประมง
จังหวัดสตูล มีมูลค่าผลผลิตด้านการประมงประจาปี 2561 มูลค่าทั้งสิ้น 3,665.77 ล้านบาทโดย
สาขาที่มูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรก คือการประมงพาณิชย์ 1,228.71 ล้านบาท รองลงมาคือ การเลี้ยงกุ้งทะเล
1,089.77 ล้านบาท และประมงพื้นบ้าน 1,047.40 ล้านบาท มูลค่าการผลิตปี 2557-2561 มีแนวโน้ม
ลดลง เนื่องจากผลผลิตจากการประมงทะเลพาณิชย์และการเลี้ยงกุ้งทะเลลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐ าน
2560 พบว่าลดลงร้อยละ 5.54
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ภาพแสดงข้อมูลแนวโน้มมูลค่าผลผลิตด้านการประมงประจาปี 2557 – 2561

6,000.00

5,220.85

5,180.19

มูลค่าผลผลิต (ล้านบาท)

5,000.00

4,925.52
3,881.11

4,000.00

3,665.77

3,000.00

2,000.00
1,000.00
0.00
2557

2558

2559

2560

2561

ปี พ.ศ.
ที่มา :สานักงานประมงจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2562

1) การประมงทะเลพาณิชย์ เป็นการทาการประมงนอกเขตชายฝั่ง มีเรือประมง จานวน 376 ลา
และมีเรือบางส่วนมาจากต่างถิ่นที่นาปลามาขึ้นท่าในจังหวัดสตูล โดยปี 2561 ประมาณการมีปริมาณสัตว์น้า
รวมทั้งหมด 36,138.41 ตัน มูลค่า 1,228.71 ล้านบาท มูลค่าการผลิตปี 2561 มีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก
มาตรการการควบคุมให้เรือประมงทาการประมงที่ถูกต้องตามกฎหมาย เปรียบเทียบกับปีฐาน 2560 พบว่า
ลดลงร้อยละ 38.05
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มูลค่าผลผลิต (ล้านบาท)

ภาพ แสดงข้อมูลแนวโน้มมูลค่าผลผลิตด้านการประมงพาณิชย์ ประจาปี 2557 – 2561

3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00

2,168.50

2,407.50

2,083.39

1,562.54
1,228.71

2557

2558

2559

2560

2561

ปี พ.ศ.
ที่มา :สานักงานประมงจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2562

2) การประมงพื้นบ้าน เป็นการทาการประมงบริเวณเขตชายฝั่งทะเล เรือประมง จานวน 2,030 ลา
มีผลผลิตสัตว์น้าที่จับได้ปี 2561 จานวน 12,592.94 ตันเศษ มูลค่า 1,049.40 ล้านบาทเศษ มูลค่าการ
ผลิตปี 2557-2561 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากมาตรการ การปราบปรามเครื่องมือทาการประมงที่ ไม่
ถูกต้องตามกฎหมายของภาครัฐที่เข้มงวดขึ้น เปรียบเทียบกับปีฐาน 2560 พบว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.96

ผลผลิต(ตัน)

ภาพ แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการประมงพื้นบ้าน ประจาปี 2557 – 2561
14,000.00
12,346.02 12,592.94
12,000.00
10,000.00
10,735.67
8,000.00 9,212.22
9,212.22
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00
2557
2558
2559
2560
2561
ปี พ.ศ.
ที่มา :สานักงานประมงจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2562
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ผลผลิต(ตัน)

3) การทาฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ากร่อย พื้นที่การเลี้ยงอยู่ใน 4 อาเภอชายฝั่งทะเล ส่วนใหญ่เป็นปลา
กะพงขาว ปลากะรัง เลี้ยงในกระชังและบ่อดิน การเลี้ยงปูนิ่ม และการเลี้ยงปลาอื่นๆ มี จานวน 734 ฟาร์ม
พื้นที่การเลี้ยง 417.04 ไร่ ผลผลิตปี 2561 จานวน 964.38 ตัน มูลค่า 145.64 ล้านบาท มีแนวโน้มคงที่
เนื่องจากการส่งเสริมอาชีพภาครัฐประกอบกับราคาที่เกษตรกรจาหน่ายได้ที่มีราคาทรงตัว เกษตรกรขาดแรง
จูงในในการที่จะเพิ่มกาลังการผลิต เปรียบเทียบกับปีฐาน 2560 พบว่าผลผลิตลดลงร้อยละ 0.90
ภาพ แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ากร่อย ประจาปี 2557 – 2561

1,400.00
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00

1,290.67

1,181.30

1,216.37

964.38

973.1

2557

2558

2559

2560

2561

ปี พ.ศ.
ที่มา :สานักงานประมงจังหวัดสตูล ,ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2562

4) การเพาะและอนุบาลปลาน้ากร่อย เป็นการอนุบาลลูกปลากะพงขาว มีจานวนเกษตรกร 35 ราย
ผลผลิต ปี 2561 อยู่ที่ 2 ล้านตัว มูลค่า 24 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อาเภอละงู มีแนวโน้มลดลง
เปรียบเทียบกับปีฐาน 2560 พบว่าผลผลิตลดลงร้อยละ 20

ผลผลิต(ล้านตัว)

ภาพ แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการเพาะและอนุบาลปลาน้ากร่อย ประจาปี 2557 – 2561
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

3.8
2.5
2.28

2557

2558

2.34

2559

2

2560

2561

ปี พ.ศ.
ที่มา :สานักงานประมงจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2562
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5) การทาฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล มีฟาร์มที่มีผลผลิต จานวน 447 ฟาร์ม พื้นที่การเลี้ยง 7,846.34 ไร่
โดยผลผลิตปี 2561 มีปริมาณ 7,578.91 ตัน มูลค่า 1,089.77 ล้านบาทเศษ ราคาผลผลผลิตกุ้งขนาด
100 ตัวต่อกิโลกรัม เคลื่อนไหวอยู่ที่ 135-205 บาท มีแนวโน้มคงที่ เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลมีการ
ประสบปัญหาเรื่องโรคกุ้งและราคาที่ไม่มีแรงจูงใจในการเลี้ยง เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 2560 พบว่า ผลผลิตลดลง
ร้อยละ 0.6

ผลผลิต(ตัน)

ภาพ แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการทาฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ประจาปี 2557 – 2561
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00

9,957
8,963.71

2557

7,578.91

9,680
7,682.82

2558

2559

2560

2561

ปี พ.ศ.
ที่มา :สานักงานประมงจังหวัดสตูล ,ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2562

6) การเพาะพันธ์และอนุบาลกุ้งทะเล มีฟาร์ม จานวน 11 ราย ปี 2561 มีผลผลิต 444.55 ล้าน
ตัว มูลค่า 53.35 ล้านบาท โดยราคาลูกกุ้งขนาดโพสลาวา 10-12 เคลื่อนไหวอยู่ที่ 10-12 สตางค์ต่อตัว มี
แนวโน้มลดลง เนื่องจากเกษตรกรยังไม่มีแรงจูงใจจากราคากุ้งที่ยังค่อนข้างต่าเมื่ อเทียบกับความเสี่ยงในการ
เลี้ยง เปรียบเทียบกับปีฐาน 2560 พบว่าผลผลิตลดลงร้อยละ 36.5

ผลผลิต(ล้านตัว)

ภาพ แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการเพาะพันธ์และอนุบาลกุ้งทะเล ประจาปี 2557 – 2561
1,200
1,000
800
600
400
200
0

1,094

788

800
700

2557

2558

2559
ปี พ.ศ.

2560

444.55

2561

ที่มา : สานักงานประมงจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2562
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ผลผลิต(ตัน)

7) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด มีฟาร์มเลี้ยง 1,762 ฟาร์ม พื้นที่การเลี้ยง 7 อาเภอ 886.63 ไร่ ปี
2561 ผลผลิตอยู่ที่ 1,091.82 ตัน มูลค่า 65.51 ล้านบาท มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา
น้าจืดประสบปัญหาภัยพิบ้ติ ทาให้มีผลผลิตลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 2560 พบว่าผลผลิตลดลงร้อยละ
14.99
ภาพที่ 2.15 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด ประจาปี 2557 – 2561

1400
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400
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997.33

906.03
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1,097.06
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1,284.94
1,091.82

2560

2561

ปี พ.ศ.
ที่มา :สานักงานประมงจังหวัดสตูล ,
ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2562

8) การจับสัตว์น้าจืดจากแหล่งธรรมชาติ ส่วนใหญ่จับจากแม่น้าลาคลอง หนองบึง เพื่อนามาบริโภค มี
ปริมาณสัตว์น้า 170.75 ตัน คิดเป็นมูลค่า 9.93 ล้านบาท มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากแหล่งน้าธรรมชาติมี
ชนิดและปริมาณสัตว์น้าเพิ่มขึ้น เปรียบเทียบกับปีฐาน 2560 พบว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.09
ภาพที่ 2.16 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการจับสัตว์น้าจืดจากธรรมชาติ ประจาปี 2557 – 2561

ผลผลิต(ตัน)

200
150

155.23
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170.75

143.73
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2560

2561

ปี พ.ศ.
ที่มา :สานักงานประมงจังหวัดสตูล ,
ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2562
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 การอุตสาหกรรม
การอุตสาหกรรมและการเหมืองแร่
การอุตสาหกรรม
สถิติจานวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม
จั งหวัดสตูล มีโ รงงานที่ได้รับอนุ ญาตให้ ป ระกอบกิจ การ (สะสม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 มีจานวนทั้งสิ้น 352 โรงงาน เงินลงทุนรวม 4,536.49 ล้านบาท และมีจานวนคนงาน 5,027
คน โดยจาแนกโรงงานตามหมวดอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ได้ดังนี้
ตาราง แสดงจานวนโรงงานอุตสาหกรรมแยกตามจาพวก
จาพวกที่ จานวนโรงงาน จานวนเงินทุน
จานวนคนงาน
(โรงงาน)
(ล้านบาท)
(คน)
1
82
21.32
115
2
3
รวม

22
248
352

40.61
4,474.56
4,536.49

112
4,800
5,027

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ตาราง แสดงสถิติจานวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม
รายการ
จานวน
(โรง)
อุตสาหกรรมการเกษตร (โรงสีข้าว,ถ่านจากกะลามะพร้าว)
75
อุตสาหกรรมอาหาร
32
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
5
อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
36
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน
3
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
1
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์
3
อุตสาหกรรมยาง
35
อุตสาหกรรมอโลหะ
15
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ
10
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
3
อุตสาหกรรมขนส่ง
26
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
2
อุตสาหกรรมอื่นๆ
106
รวม
352

เงินลงทุน
(ล้านบาท)
32.53
431.64
12.00
652.68
1.85
0.75
55.08
885.21
191.09
24.98
7.13
361.23
24.84
1,855.48
4,536.49

คนงาน
(คน)
87
1,731
15
1,482
10
6
31
487
215
38
17
287
13
608
5,027

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่สาคัญของจังหวัดสตูล ได้แก่
(1) อุตสาหกรรมไม้และผลิ ตภัณ ฑ์จากไม้ส่ ว นใหญ่เป็ นการแปรรูป ไม้ย างพารา ทาวงกบ ประตู
หน้าต่าง ปัจจุบันมีจานวนโรงงานทั้งสิ้น 36 โรงงาน เงินลงทุน 652.68 ล้านบาท คนงาน 1,482 คน
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(2) อุตสาหกรรมยาง ประกอบด้วย การผลิตยางแท่งมาตรฐาน STR 20 และยางผสม (Compound
Rubber) ทายางแผ่ น ผึ่ งแห้ ง/รมควัน ตามล าดับ ปัจจุบันมีจานวนโรงงานทั้งสิ้ น 35 โรงงาน เงินลงทุน
885.21 ล้านบาท คนงาน 487 คน
(3) อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย การสกัดน้ามันปาล์ม การทาอาหารทะเลกระป๋อง ตามลาดับ
ปัจจุบันมีจานวนโรงงานทั้งสิ้น 32 โรงงาน เงินลงทุน 431.64 ล้านบาท คนงาน 1,731 คน
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
ข้อมูลวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านอุตสาหกรรม
ในพื้นที่จังหวัดสตูล โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมจากสถิติ
โรงงานในปี พ.ศ.2561 มีจานวน 352 โรงงาน เพิ่มขึ้น จากปี พ.ศ.2560 จานวน 17 โรงงาน คิดเป็น
ร้อยละ 5.07 เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 61.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.37 โดยประเภทโรงงานที่ได้รับอนุญาต
ได้แก่ ขุดตักดินลูกรัง ทายางแผ่นดิบผึ่งแห้ง/รมควัน โรงกลึง กลั่นน้ามันจากไม้กฤษณา โรงฆ่าไก่ ผลิตชิ้นไม้สับ
จากไม้ยางพารา ผลิตภัณฑ์พลาสติก และซ่อมรถยนต์
ตาราง แสดงสถิติจานวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม
รายการ

อุตสาหกรรมการเกษตร (โรงสีขา้ ว)
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครือ่ งเรือน
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมยาง
อุตสาหกรรมอโลหะ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อุตสาหกรรมขนส่ง
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
อุตสาหกรรมอื่นๆ
รวม

ปี พ.ศ.2559
จานวน
เงินลงทุน
(โรง)
(ล้านบาท)
74
30.78
27
427.68
4
10.1
34
604.98
3
1.85
1
0.75
3
55.08
29
861.31
17
198.61
10
24.98
2
3.13
23
320.33
92
1,794.43
319 4,334.01

ปี พ.ศ.2560
ปี พ.ศ.2561
จานวน เงินลงทุน จานวน เงินลงทุน
(โรง) (ล้านบาท) (โรง) (ล้านบาท)
75
32.53
75
32.53
27 427.68
32
431.64
5
12.00
5
12.00
35 648.18
36
652.68
3
1.85
3
1.85
1
0.75
1
0.75
3
55.08
3
55.08
33 875.71
35
885.21
16 192.89
15
191.09
10
24.98
10
24.98
2
3.13
3
7.13
24 351.33
26
361.23
1
22.84
2
24.84
100 1,826.33
106 1,855.48
335 4,475.28
352 4,536.49
ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล,
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การเปรียบเทียบข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
จากตารางสถิติข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จะเห็นได้ว่าจังหวัดสตูลมี
จานวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานในปี พ.ศ.2561 มีสัดส่วนร้อยละ 13.82 และมีเงิน
ลงทุน สัดส่วนร้อยละ 0.98 เมื่อเทียบกับ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยในปี พ.ศ.2560 การลงทุนด้าน
อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล เพิ่มขึ้น จากปี พ.ศ.2559 จานวน 450.40 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2561 มีการ
ลงทุน ลดลง จากปี พ.ศ.2560 จานวน 534.04 ล้านบาท
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ตาราง แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

1. จังหวัดสตูล
2. จังหวัดกระบี่
3. จังหวัดตรัง
4. จังหวัดพังงา
5. จังหวัดภูเก็ต
6. จังหวัดระนอง
รวม
สัดส่วน (%)

ปี พ.ศ.2559
จานวน
เงินลงทุน
(โรง)
(ล้านบาท)
14
144.85
32
863.17
52
780.31
13
260.23
14
705.03
18
251.07
143 3,004.66
9.79
4.82

ปี พ.ศ.2560
จานวน
เงินลงทุน
(โรง)
(ล้านบาท)
16
595.25
14
973.69
56
884.36
8
91.35
17
451.06
15
183.24
126
3,078.95
12.70
16.09

ปี พ.ศ.2561
จานวน
เงินลงทุน
(โรง)
(ล้านบาท)
17
61.21
24 1,294.04
45 4,140.72
7
148.70
9
118.02
21
484.74
123 6,247.43
13.82
0.98

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล,
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

มูลค่าการลงทุน (ล้านบาท)
อัตราขยายตัว (ร้อยละ)
สัดส่วน (ร้อยละ)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561
144.85
595.25
61.21 310.94
-89.72
19.33
0.98
863.17
973.69 1,294.04
12.80
32.90
31.62
20.71
780.31
884.36 4,140.72
13.33
368.22
28.72
66.28
260.23
91.35
148.70 -64.90
62.78
2.97
2.38
705.03
451.06
118.02 -36.02
-73.83
14.65
1.89
251.07
183.24
484.74 -27.02
164.54
2.71
7.76
3,004.66 3,078.95 6,247.43
2.47
102.91 100.00 100.00
ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล,
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การเปรียบเทียบอุตสาหกรรมที่สาคัญของจังหวัดกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
จากการเปรี ย บเที ย บอุ ต สาหกรรมที่ ส าคั ญ ของ 6 จั ง หวั ด ภาคใต้ ฝั่ ง อั น ดามั น ประกอบด้ ว ย
อุตสาหกรรมการทายางแผ่นรมควัน/ผลิตภัณฑ์จากยาง แปรรูปไม้ยางพารา ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล และหีบ
น้ามันปาล์ม จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมที่สาคัญของจังหวัดสตูล ได้แก่ อุตสาหกรรมการทายางแผ่นรมควัน/
ผลิตภัณฑ์จากยาง มีสัดส่วนร้อยละ 17.68 เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นในกลุ่ม 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดย
จังหวัดสตูล อยู่ในลาดับที่ 3 รองจากจังหวัดกระบี่ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 18.69
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ตาราง สถิติการเปรียบเทียบอุตสาหกรรมที่สาคัญของจังหวัดกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
6 จังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อันดามัน

1. จังหวัดสตูล
2. จังหวัดกระบี่
3. จังหวัดตรัง
4. จังหวัดพังงา
5. จังหวัดภูเก็ต
6. จังหวัดระนอง
รวม

อุตสาหกรรมทีส่ าคัญ
ทายาง
หีบ
อาหาร
แผ่น
น้ามัน
ทะเล
รมควัน/ ปาล์ม
(โรง)
ผลิตภัณฑ์ (โรง)
จากยาง
(โรง)
35
7
4
37
38
1
108
7
15
6
6
7
5
10
7
4
15
198
62
52

แปรรูป ทายาง
ไม้
แผ่น
ยางพา รมควัน/
รา
ผลิตภัณฑ์
(โรง) จากยาง
(โรง)
13
17.68
19
18.69
66
54.55
32
3.03
2
2.53
8
3.52
140 100.00

สัดส่วน (%)
หีบน้ามัน อาหาร
ปาล์ม
ทะเล
(โรง)
(โรง)

แปรรูปไม้
ยางพารา
(โรง)

11.29
61.29
11.29
9.68
6.45
100.00

9.29
13.57
47.14
22.86
1.43
5.71
100.00

7.69
1.92
28.85
13.46
19.23
28.85
100.00

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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การเปรียบเทียบสถิติโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนของจังหวัดกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
จากตารางสถิติโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนของ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จะเห็นได้ว่า จังหวัดสตูล ไม่มีโครงการที่ไ ด้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน
แต่อย่างใด ในปี พ.ศ.2561 และในปี พ.ศ.2560 โดยจังหวัดสตูล และระนอง อยู่ในลาดับที่ 4 รองจากจังหวัดพังงา ที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน จานวน 1 โครงการ คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 5.56 มีเงินลงทุน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.07 และมีการจ้างงาน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.73
ตารางที่ 7 สถิติโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี 2557-2561
จังหวัด

กระบี่
ตรัง
พังงา
ภูเก็ต
ระนอง
สตูล
กลุ่ม
จังหวัด
ภาคใต้ฝั่ง
อันดามัน
สัดส่วน
(%)

โครงการ
ได้รบั
อนุมตั ิ
4
4
1
9
10
1
29

3.45

ปี 2557
เงินลงทุน
(ล้านบาท)
924.60
408.80
576.50
6,155.70
260.70
387.30
8,713.60

4.44

ปี 2558
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

จ้างงาน โครงการ
(คนไทย) ได้รบั
อนุมตั ิ
72
4 1,443.80
198
3 1,783.00
180
1
20.00
1,060
15 5,712.20
39
1 1,288.00
80
2
936.00
1,629
26 11,183.00

4.91

7.69

8.37

จ้างงาน
(คนไทย)
349
958
54
2,161
149
121
3,792

โครงการ
ได้รบั
อนุมตั ิ
2
4
24
1
31

3.19

-

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

-

จ้างงาน โครงการ
(คนไทย) ได้รบั
อนุมตั ิ
69
2
321
3
2
1,274
24
12
1,676
31

-

-

ปี 2560
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

ปี 2561
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

99.00
656.00
150.00
6,044.20
6,949.20

-

จ้างงาน โครงการ
(คนไทย) ได้รบั
อนุมตั ิ
17
6 1,004.60
220
3
838.00
358
1 2,308.00
1,238
8 14,968.70
1,833
18 19,119.30

-

-

-

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล,
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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จ้างงาน
(คนไทย)
47
102
264
2,042
2,455
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ทิศทางการลงทุนภาคอุตสาหกรรม
การลงทุนภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสตูล ในปี 2561 มีอัตราการขยายตัวที่ลดลง ร้อยละ 89.72
เมื่อเทียบกับ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จากจานวนโรงงานที่ได้รับอนุญาต จานวน 17 โรงงาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโรงงานที่ใช้เงินลงทุ นสูง อาทิ (1) หจก.เท่งทรายทอง ประกอบกิจการขุดตักดิน เงินลงทุน 10 ล้าน
บาท (2) นายสมปอง ดิษร ประกอบกิจการทายางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน เงินลงทุน 8.5 ล้านบาท (3) บริษัท
เอ็มจี คิงส์ คชา จ ากัด ประกอบกิจ การซ่อมรถยนต์ เงินลงทุน 7.5 ล้ านบาท (4) น.ส.สุช าดา อังโชติพันธุ์
ประกอบกิจการขุดตักดิน เงินลงทุน 6.5 ล้านบาท (5) นายเฉลิมฤทธิ์ จิตรนิรัตน์ ประกอบกิจการ ขุดตักดิน
เงินลงทุน 4.5 ล้านบาท (6) นายธนพล นุ้ยเด็น ประกอบกิจการผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพารา เงินลงทุน 4.5
ล้านบาท
สั ด ส่ ว นการลงทุ น ภาคอุ ต สาหกรรมของจั ง หวั ด สตู ล ปี 2561 เมื่ อ เที ย บกั บ จั ง หวั ด อื่ น ในกลุ่ ม
6 ภาคใต้ ฝั่งอันดามัน มีสัดส่วนการลงทุนน้อยที่สุด โดยจังหวัดสตูล มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 0.98 อยู่ใน
ลาดับที่ 6 รองจากจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 1.89
สรุปความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสตูล
ภาพรวมจากการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในพื้นที่ ในปี 2561 การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล โดยเฉพาะการผลิตยางพารา ในช่วงดังกล่าว ปริมาณยางพาราที่ออกสู่ตลาด
ในปริมาณที่ลดลงกว่าช่วงปีที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกชุก และในส่วนของราคายางพาราตกต่า
อยู่ในระดับกิโลกรัมละ 40-50 บาท สาเหตุที่ราคายางพาราตกต่าเนื่องจากเป็นช่วงของการเปิดกรีดยางพารา
และปริ มาณยางพาราออกมามาก เป็ น เหตุให้ ราคาตกต่าผู้ ประกอบการจึงหยุด การผลิ ตยางแผ่ นรมควั น
แต่เปลี่ยนมาเป็นขายน้ายางสดแทน และในด้านของปาล์มน้ามันราคาถูกผู้ประกอบการจึงชะลอการจาหน่าย
โดยการเก็บไว้ใน สต๊อก สาหรับความร่วมมือของผู้ประกอบการในพื้นที่มีศักยภาพทั้งด้านการบริหารจัดการ
และด้านการผลิตที่เข้มแข็งทั้งในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังขาดการบริหารจัดการด้านวัตถุดิบอย่างเป็นระบบ
โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs วิสาหกิจชุมชน/OTOP ยังขาดการรวมกลุ่มในลักษณะของคลัสเตอร์ ทาให้ไม่มีอานาจ
ในการต่ อ รอง และการประชาสั ม พั น ธ์ ยั ง ไม่ ทั่ ว ถึ ง จึ ง ท าให้ มี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น หรื อ เพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันมีน้อยกว่าจังหวัดที่มีความพร้อมมากกว่า
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ปี 2562
ภาพรวมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการทาอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และ
ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสตูลก็จะเป็นการผลิตที่ต่อเนื่องจากภาคการเกษตรทั้งหมด โดยเฉพาะพื้นที่ที่มี
การเพาะปลูกวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีการผลิตภาคอุตสาหกรรมเป็นอันดับที่ 1 คือ ยางพารา ซึ่งมีพื้นที่ปลูก
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 24.66 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด รองลงมาคือปาล์มน้ามัน โดยในจังหวัดสตูลมีโรงงาน
เกี่ยวกับการผลิตยางพาราทั้งหมด 35 โรงงาน ซึ่งเป็นโรงงานขนาดเล็ ก และเป็นโรงงานที่แปร รูป ขั้น ต้น
เกี่ยวกับยางแผ่นรมควัน ยางเครป จานวน 32 โรงงาน และเป็นโรงงานที่แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จานวน
3 โรงงาน เป็นหมอนยางพารา จานวน 2 โรงงาน และเป็นแผ่นยางสนามฟุตซอล จานวน 1 โรงงาน ส่วน
โรงงานที่เกี่ยวกับการสกัดน้ามันปาล์มดิบมีจานวน 7 โรงงาน ซึ่งจะเป็ นโรงงานขนาดเล็ก ซึ่งพืชผลทางการ
เกษตรทั้งด้านยางพาราและปาล์มน้ามันปีที่ผ่านมา
จั ง หวั ด สตู ล ออกสู่ ต ลาดในปริ ม าณที่ ไ ม่ ม ากนั ก เนื่ อ งจากเจอภาวะฝนตกชุ ก และราคาตกต่ า
ทั้งยางพาราและปาล์มน้ามัน เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการต้องชะลอการผลิตยางแผ่นรมควัน โดยเปลี่ยนไปขาย
น้ายางสดแทน ส่วนผู้ประกอบการปาล์มน้ามันไม่สามารถส่งขายได้และเก็บไว้ในสต๊อก เพื่อรอดูภาวะเศรษฐกิจ
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อีกครั้ งหนึ่ ง ส่ ว นแนวโน้ มเศรษฐกิจ ปี 2562 ในไตรมาสแรกด้านของผลผลิ ตเริ่มออกในปริมาณที่ล ดลง
เนื่องจากเข้าสู่ฤดูร้อนเป็นช่วงที่ยางพาราเริ่มผลิใบและปาล์มน้ามันจะมีผลผลิตที่ลดลง ทาให้โรงงานที่ผลิตยาง
แผ่นรมควันและปาล์มน้ามันต้องชะลอการผลิตไปถึงไตรมาส 3 และในช่วงไตรมาส 2 ยางก็เริ่มให้ผลผลิตที่
ลดลงเนื่องจากจะเข้าสู่ฤดูแล้งและยางผลัดใบ ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสตูลหดตัวลง
การเหมืองแร่
ในปี 2561 จังหวัดสตูลมีเหมืองแร่ที่ได้รับสัมปทาน (ประทานบัตร) จานวน 3 แปลง และ
ได้รับอนุญาตให้เปิดการทาเหมือง จานวน 2 แปลง และหยุดการทาเหมือง 1 แปลง ดังนี้
1. เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) จานวน 2 แปลง อายุ
ประทานบัตร 20 ปี ตั้งอยู่ที่ตาบลทุ่งนุ้ย อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ของ นายลาพูน กองศาสนะ และของ
นายชยุตพงศ์ เรืองกูล (ห้างหุ้นส่วนจากัด เรืองกูลศิลาทองรับช่วงฯ)
2. เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทรายแป้ง (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) จานวน 1 แปลง
อายุประทานบัตร 10 ปี ตั้งอยู่ที่ตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัด สตูล ของ บริษัท พุธผาศิลาละงู จากัด
(หยุดการทาเหมือง)
ตาราง แสดงข้อมูลประทานบัตรจังหวัดสตูล
ผู้ถือประทานบัตร/ที่อยู่

ชื่อภูเขา

เนื้อที่ (ไร่)

วันเริ่มต้น

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

เขาวังบุมาก

197-2-0

20 พ.ค.41 19 พ.ค.61

แร่คงเหลือ
ณ สิ้นเดือน
ธันวาคม 61
(เมตริกตัน)
980,720.40

เขาโต๊ะชัง
เขาจาปา
เขาเณร

130-3-46 30 มี.ค.42 29 มี.ค.62

2,924,007.60

51-3-29

2,508,154.40

-

13 ต.ค.52

วันสิ้นอายุ

12 ต.ค.62

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล,
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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ตาราง แสดงข้อมูลรายได้ค่าภาคหลวงแร่ในจังหวัดสตูล
ลาดับ
ที่

ชนิดแร่

ปี 2559
ปริมาณ
(เมตริกตัน)

1

หินอุตสาหกรรม
907,732.40
ชนิดหินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรมการ
ก่อสร้าง
(หจก.ทุ่งนุ้ยศิลาทอง
และ หจก.เรืองกูล
ศิลาทอง)
รวม
907,732.40

ปี 2560

มูลค่า
(ล้านบาท)
6.54

ปริมาณ
(เมตริกตัน)
924,709.20

6.54 924,709.20

ปี 2561
มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
(ล้าน
(เมตริกตัน) (ล้านบาท)
บาท)
6.66 844,855.20
6.08

6.66 844,855.20

6.08

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผลผลิตหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินทรายแป้งเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างที่ผลิตได้ ใช้ในพื้นที่
จังหวัดสตูลประมาณ 50% หรือ 4 แสนเมตริกตัน ขายให้กับร้านวัสดุก่อสร้าง และอุตสาหกรรมก่อสร้างต่างๆ
ส่วนที่เหลือส่งจาหน่ายไปยังจังหวัดใกล้เคียง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
สถิติจานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เกิดขึ้นตามความเห็นของคณะอนุกรรมการวิจัย พัฒนาคุณภาพ
และพัฒนาเทคโนโลยี ในคณะกรรมการอานวยการ หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.)
เริ่ม
ดาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ซึ่งจังหวัดสตูล มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มาแล้วทั้งสิ้น 423 ผลิตภัณฑ์ (พ.ศ. 2546 – 2561) จังหวัดสตูล เป็นหน่วย
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - ถึงปัจจุบัน โดยจาแนก
ตามประเภทผลิตภัณฑ์ ได้ดังนี้
ตาราง สถิติผ ลิ ตภัณฑ์ที่ผ่ านการรั บรองมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสตูล (มผช.)ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 – 31 ธันวาคม 2561
ปี
งบประมาณ

ประเภทผลิตภัณฑ์

รวม

2546 – 2550

อาหา
ร
47

เครื่องดื่
ม
8

ผ้าและเครื่อง
แต่งกาย
23

ของใช้ของ สมุนไพรที่ไม่ใช่
ตกแต่งฯ
อาหาร
34
7

รายปี

2551

4

0

4

2

1

11

2552

6

1

7

8

2

24

2553

20

2

6

7

7

42

119

หน้า 93

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖2

ปี
งบประมาณ

ประเภทผลิตภัณฑ์

รวม

2554

อาหา
ร
4

เครื่องดื่
ม
0

ผ้าและเครื่อง
แต่งกาย
8

ของใช้ของ สมุนไพรที่ไม่ใช่
ตกแต่งฯ
อาหาร
9
0

รายปี

2555

8

0

5

7

0

20

2556

6

1

7

6

0

20

2557

6

0

13

10

0

29

2558

16

1

9

10

0

36

2559

15

2

11

8

1

37

2560

9

0

13

14

0

36

2561

17

0

4

7

0

28

รวมทั้งสิ้น

158

15

111

121

18

423

21

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล,
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

จังหวัดสตูล มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ในประเภทอาหาร
สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 37.35 ลาดับรองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก
คิดเป็ น ร้ อยละ 28.61 และล าดับ ที่ 3 เป็นผลิ ตภัณฑ์ประเภทผ้ าและเครื่องแต่งกาย คิดเป็นร้อยละ
26.24
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
จังหวัดสตูล มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จากสถิติผลิตภัณฑ์ที่ยัง
มีอายุการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 กรกฎาคม 2558 –
30 ธันวาคม 2561 จานวน 133 ฉบับ 137 ผลิตภัณฑ์ ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จานวน 4 ฉบับ 6 ผลิตภัณฑ์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน (1 กรกฎาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2560
จานวน 137 ฉบับ 143 ผลิตภัณฑ์) โดยประเภทผลิตภัณฑ์ที่ยังมีอายุการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
สูงสุด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหาร จานวน 57 ฉบับ 61 ผลิตภัณฑ์, ลาดับรองลงมาเป็น
ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้ าและเครื่ องแต่งกาย จานวน 38 คาขอ 38 ผลิตภัณฑ์ และลาดับที่ 3 ผลิตภัณฑ์
ประเภทของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก จานวน 35 คาขอ 35 ผลิตภัณฑ์
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ตาราง สถิติผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสตูล (มผช.)
ประเภทผลิตภัณฑ์

ปีงบประมาณ
2558 2559 2560 2561

รวม

อาหาร

13

15

9

17

57

เครื่องดื่ม

0

2

0

0

2

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

7

11

13

5

38

ของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึก

3

8

14

7

35

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

0

1

0

0

1

รวมทั้งสิน (ที่ยังมีอายุการรับรอง)

23

37

36

28

133

25

27

27

21

100

เป้าหมายการออกใบรับรองฯ (คาขอ)

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การเปรียบเทียบข้อมูลการออกใบรับรองแยกตามประเภทการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
จากตารางสถิติข้อมูลประเภทการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 – 2561 จะเห็นว่าผู้ประกอบการชุมชนให้ความสาคัญต่อการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่พยายาม
รักษาคุณภาพตามมาตรฐานในการมายื่นขอต่ออายุใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในผลิตภัณฑ์เดิ มที่ได้
ผ่านการขอรั บรองมาแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 17 ฉบับ ลดลง จานวน 1 ฉบับ
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) และมีการขอรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในผลิตภัณฑ์ใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 11 ฉบับ ลดลง 7 ฉบับ
เมื่อเทีย บกับ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุล าคม 2559 – 30 กันยายน 2560) (หน่ว ยนับจาก
ใบรับรอง)
ตาราง การเปรียบเทียบข้อมูลการออกใบรับรองแยกตามประเภทการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน(2558 –2561)
ประเภทคาขอ

ปีงบประมาณ
2558

2559

2560

2561

คาขอรับรองในผลิตภัณฑ์เดิม (ต่ออายุ)

19

17

18

17

คาขอรับรองในผลิตภัณฑ์ใหม่

17

20

18

11

รวมใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

36

37

36

28

เป้าหมายการออกใบรับรองฯ

25

27

27

21

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล,
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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ทิศทางการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
การยื่นขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสตูล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผู้ยื่นคาขอ
รับรองจานวน 44 คาขอ ลดลง 2 คาขอ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559
– 30 กันยายน 2560) มีผู้ยื่นคาขอจานวน 46 คาขอ จากเป้าหมายการรับคาขอรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่กาหนดไว้ 30 คาขอ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร
มีผู้ยื่นคาขอ จานวน 28 คาขอ เพิ่มขึ้น จานวน 12 คาขอ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) จานวน 14 คาขอ ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย
มีผู้ยื่นคาขอ จานวน 10 คาขอ ลดลง จานวน 3 คาขอ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) จานวน 13 คาขอ และผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่ง
และของที่ระลึก 6 คาขอ ลดลง จานวน 8 คาขอ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม
2559 – 30 กันยายน 2560) จานวน 14 คาขอ (หน่วยนับจากคาขอ)
สรุปภาวะการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ภาพรวมภาวะการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1
ตุลาคม 2560–30 กันยายน 2561) มีอัตราลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1
ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) คิดเป็นร้อยละ 4.35 ซึ่งมีปัจจัยสาคัญมาจาก
1. การเปิดขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการชุมชน เพื่อคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
2. หน่วยงานภาคีให้การสนับสนุนโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
3. นโยบายการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี
4. การปรับลดงบประมาณในการให้บริการรับคาขอ
แนวโน้มภาวะขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสตูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จากปัจจัยสาคัญที่มีการจัดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 และ
หน่ ว ยงานภาคี ใ นพื้ น ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น โครงการยกระดั บ คุ ณ ภาพมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน อี ก ทั้ ง
ผู้ประกอบการชุมชนให้ความสาคัญต่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นเครื่องรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้
ผลิตอยู่นั้น คาดว่าการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสตูล มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 50
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP
จังหวัดสตูล ดาเนินการสนับสนุนและพัฒนาสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้ชุมชนมีการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมให้เกิดอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง นาพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่ งยืน โดยการทางานบูรณาการกับ
ส่ ว นราชการทุกภาคส่ ว น ภาคเอกชน สถาบันการศึก ษา และสนับสนุนการด าเนิ นงานเครื อข่ าย OTOP
ระดับอาเภอ จังหวัด ภาค และระดับประเทศ
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สรุปผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
1) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
(1) โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)
กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ
มั่นคง โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการสร้ า งงาน สร้ า งรายได้ ใ ห้ แ ก่ ชุ ม ชน และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP ให้ มี
ความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดภายในและต่างประเทศได้ จากผลการดาเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
โครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิ ตภัณฑ์ที่ผ่านมามีผลการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรม สามารถสร้างงาน สร้างรายได้
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีข้อจากัดในเรื่องของ
คุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ รูป แบบผลิ ตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ยังไม่สวยงามโดดเด่น ไม่เหมาะสมกับความ
ต้องการของตลาด ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ยังขาดองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อเป็นการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม D และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่ง
ตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)
จังหวัดสตูล จึงได้จัดทาโครงการเพื่อขับเคลื่ อนโครงการฯ ดังกล่าว ทั้ง 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) การพัฒ นา
ศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 2) การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ขึ้น
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล โดยกลุ่มงานส่ งเสริมการพัฒนาชุมชน กาหนดดาเนิน
กิจ กรรมตามโครงการพัฒ นาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ มปรับตัว สู่ การพัฒ นา (กลุ่ ม D) โดย
กิจกรรมที่ 1 ดาเนินการในระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม บารารีสอร์ท ตาบลปากน้า
อาเภอละงู จังหวัดสตูล กลุ่มเป้าหมายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 50 ราย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และอื่นๆ
10 ราย งบประมาณ เป็นเงิน 150,000 บาท (เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ดาเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย
แล้ว และอยู่ระหว่างดาเนินการในกิจกรรมที่ 2 งบประมาณเป็นเงิน 1,000,000 บาท (เงินหนึ่งล้านบาท
ถ้วน) ในไตรมาส 2-3
(2) โครงการ OTOP village
จั งหวัดสตูล ดาเนิ น การขับเคลื่ อนกิจกรรมพัฒ นาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
( OTOP Village) จานวน 8 เส้นทาง จังหวัดสตูล จาเป็นต้องสร้างความเป็นต้นแบบการพัฒนา และสร้าง
ความเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวกับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จานวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่
1) หมู่บ้านบ่อเจ็ดลูก ม.1 ต.ปากน้า อ.ละงู จ.สตูล
2) หมู่บ้านปากบารา ม.2 ต.ปากน้า อ.ละงู จ.สตูล
3) หมู่บ้านควนดินดา ม.9 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
ปัจจุบันอยู่ระหว่างดาเนินการกิจกรรม 15 กิจกรรม ภายในพื้นที่หมู่บ้าน
(2) โครงการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2559-2561
จังหวัดสตูล ดาเนินการสนับสนุนและพัฒนาสินค้าหนึง่ ตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ชุมชนมีการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมให้เกิดอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงการส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง นาพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการทางานบูรณาการกับส่วน
ราชการทุกภาคส่วน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสนับสนุนการดาเนินงานเครือข่าย OTOP ระดับ
อาเภอ จังหวัด ภาค และระดับประเทศ
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ตารางแสดงฐานข้อมูลการลงทะเบียน OTOP รายอาเภอ ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2562
ที่
อ้าเภอ
การลงทะเบียน OTOP
การลงทะเบียน OTOP
รวมผลิตภัณฑ์
ปี 2557-2558*
ปี 2559-2561
ผปก.
ผลิตภัณฑ์
ผปก.
ผลิตภัณฑ์
ผปก. ผลิตภัณฑ์
1 เมืองสตูล
51
120
89
264
138
385
2
ละงู
43
97
95
180
95
276
3
ทุ่งหว้า
15
24
81
145
90
164
4
ท่าแพ
22
53
26
44
46
95
5
ควนโดน
29
53
32
68
55
133
6 ควนกาหลง
22
32
50
56
68
85
7
มะนัง
22
47
26
62
46
103
รวม
204
426
399
819
538
1,241
* หมายเหตุ- ยกเลิก ผปก.ที่ลงทะเบียนในปี 2557-2558 ข้อมูลยังไม่รวมกลุ่มที่ยกเลิก
ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล , ข้อมูล : ณ เดือนมกราคม 2562

(3) การใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน
จังหวัดสตูล ดาเนินงานการขอใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ โดยการประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ให้รับทราบถึงหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน
อย่างถูกต้อง และทั่วถึง แจ้งผู้มีความประสงค์จะขอใช้เครื่องหมาย OTOP กรมการพัฒนาชุมชน โดยการยื่น
แบบคาขอเครื่องหมายฯ และประเมินตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมฯกาหนด
จั ง หวั ด สตู ล มี ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP ทั้ ง สิ้ 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
ตารางแสดงข้อมูลผู้มายื่นขอใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP ข้อมูล
ที่
1
2
3
4
5
6
7

อ้าเภอ
เมืองสตูล
ละงู
ทุ่งหว้า
ท่าแพ
ควนโดน
ควนกาหลง
มะนัง
รวม

จ้านวนผู้มายื่นค้าขอฯ
17
20
6
10
14
8
6
81

ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล , ข้อมูล : ณ เดือนมกราคม 2561
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(4) การส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ
1) รูปแบบ วิธีการ และช่องทางในการส่งเสริมการตลาด จังหวัดสตูลได้ดาเนินการ
ส่งเสริมการตลาดสินค้า 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 าหน่ายสินค้า OTOP ณ เมืองทองธานี ซึ่งจัดโดยกรมการพัฒนา
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
และมีกระบวนงานในการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้กลยุทธ์
ดังกล่าว ๖ กระบวนการ ได้แก่
๑. กระบวนงานเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการและเครือข่าย
๒. กระบวนงานส่งเสริมช่องทางการตลาด
๓. กระบวนงานสืบค้น รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. กระบวนงานสืบสาน และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. กระบวนงานสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
๖. กระบวนงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP จังหวัดสตูล มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยจังหวัดได้สนับ สนุ น ส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้ร่วมจัดแสดงและจาหน่าย OTOP กับ
หน่วยงานภาคี ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการตลาดเชิงรุก เช่น งาน
OTOP ภูมิภาค, OTOP Midyear, OTOP City, OTOP ศิลปาชีพประทีปไทย, OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน
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, งานของดีชายแดนใต้ เป็นต้น และมีการเผยแพร่สินค้า OTOP ของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทาให้
มูลค่าการจาหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดสตูล เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตาราง แสดงมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น OTOP
ที่
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
ปี 2559
๑ ๖๐๑,๗๐๙,๓๐๕ ๖๖๐,๒๐๔,๖๐๘ 740,375,000

2560
881,901,570

2561
1,061,608,810

ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
ข้อมูล : ณ เดือนมกราคม 2562

มูล ค่าผลิ ตภัณฑ์ชุมชนและ OTOP ในปี ๒๕61 จานวน 1,061,608,810 บาท ซึ่งมีแนวโน้ ม
เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีผ่านมา
มู ล ค่ า ก าร จาห น่ า ยผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ช น แ ล ะ ท้ อ ง ถิ่ น O T O P
๑,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๐

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
ข้อมูล : ณ เดือนมกราคม 2562

 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกระบวนการเตรียมความพร้อมชุมชน สร้างความน่าสนใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามา
เยี่ยมชมและท่องเที่ยวในแอ่งเล็ก (หมู่บ้าน/ชุมชน) และการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้ กระจายอยู่กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนบนพื้นฐานเสน่ห์ ภูมิปัญญา
วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ที่คัดแปลงให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ซึ่งท้ายสุดเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/
ชุมชน และประชาชนมีความสุข ในชุมชนท่องเที่ยวจานวน 31 หมู่บ้าน ใน 7 อาเภอ ประกอบด้วย
1. อาเภอเมืองสตูล
จานวน
8
ชุมชน
2. อาเภอละงู
จานวน
5
ชุมชน
3. อาเภอทุ่งหว้า
จานวน
6
ชุมชน
4. อาเภอควนกาหลง
จานวน
4
ชุมชน
5. อาเภอควนโดน
จานวน
3
ชุมชน
6. อาเภอท่าแพ
จานวน
1
ชุมชน
7. อาเภอมะนัง
จานวน
4
ชุมชน
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โดยจั งหวัดสตูล มีเป้ าหมาย เพื่ อให้ ประชาชนได้รับ การพั ฒ นาอาชี พ มีรายได้เพิ่ ม ขึ้น ยกระดั บ
เศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง โดยมีการเชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กับเส้นทางการท่องเที่ยวเมือง
หลัก เมืองรอง และแอ่งท่องเที่ยว จานวน 31 แห่งของจังหวัดสตูล การพัฒนาคุณภาพ ยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวเข้าสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) จานวน 324 ผลิตภัณฑ์ ใน 31 ชุมชนท่องเที่ยวและ
การสร้ างตลาดที่ชุมชนดึงคนเข้าหมู่บ้ าน ด้ว ยชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้ เกิดการกระจายรายได้
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น
จังหวัดสตูล มีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่เป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวประมาณ 6-7 แห่ง
ดังนี้
1. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบากันเคย
หมู่ที่ 3 ตาบลตันหยงโป อาเภอเมืองสตูล
2. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านตะโล๊ะใส
หมู่ที่ 4 ตาบลปากน้า อาเภอละงู
3. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าข้ามควาย
หมู่ที่ 6 ตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า
4. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโตนปาหนัน
หมู่ที่ 5 ตาบลทุ่งนุ้ย อาเภอควนกาหลง
5. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านควนโดน
หมู่ที่ 1 ตาบลควนโดน อาเภอควนโดน
6. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านสาคร
หมู่ที่ 2 ตาบลสาคร อาเภอท่าแพ
7. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านผัง 7 10 45 หมู่ที่ 3 ตาบลนิคมพัฒนา อาเภอมะนัง
ซึ่งทั้ง 7 ชุมชนท่องเที่ยวมีความพร้อมในด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ ที่จะรองรับนักท่องเที่ยวมาเยือนสู่ชุมชน

 การขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ
จังหวัดสตูลดาเนินการรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ และประเมินศั กยภาพผู้ประกอบการ เพื่อ
ดาเนินการจัดสรรพื้นที่ตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ โดยมีผู้ประกอบการที่สนใจลงทะเบียนทั้งสิ้น 925 ราย โดย
มีผู้ประกอบการที่เลือกตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ทั้งสิ้น 544 ราย และได้ดาเนินการจัดสรร พื้นที่
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รวม

566

462

104

ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ข้อมูล : ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

 รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินครัวเรือน
- ปี 2558 ครัวเรือนของจังหวัดสตูล มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนๆ ละ 23,209 บาท ส่วนใหญ่เป็น
รายได้จากการทางาน (ร้อยละ 78.4)
- ปี 2558 ครัวเรือนของจังหวัดสตูล ร้อยละ 35.2 เป็นครัวเรือนที่มีหนี้สิน โดยมีจานวนหนี้สินเฉลี่ย
145,458 บาท ต่อครัวเรือน ซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73.0) เพื่อใช้ในครัวเรือน คือใช้ในการอุปโภค
บริโภคร้อยละ 44.0 ซื้อบ้าน/ที่ดินร้อยละ 27.4 และหนี้เพื่อใช้ในการศึกษามีเพี ยงร้อยละ 1.5 เท่านั้น
สาหรับหนี้เพื่อใช้ทาการเกษตรจะสูงกว่าใช้ทาธุรกิจอยู่ร้อยละ 16.8
- ปี 2560 ครัวเรือนของจังหวัดสตูล มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนๆ ละ 18,811 บาท ซึ่งค่าใช้จ่าย
ส่วนใหญ่(ร้อยละ 88.1) ใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค และร้อยละ 11.9 ใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภค
บริโภค และเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ลดลง 1,922 บาท(ร้อยละ
9.27) จาก 20,733 บาท ในปี 2559 เป็น 18,811 บาท ในปี 2560
ตารางแสดงเปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน
พ.ศ.
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

ตารางแสดงเปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และหนีสินเฉลี่ยต่อครัวเรือน
รายได้
ค่าใช้จ่าย
หนี้สิน
21,047
18,954
101,355
20,190
25,400
22,715
155,314
19,715
23,209
19,591
145,458
20,733
22,614
18,811
166,361
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หมายเหตุ รายได้และหนี้สินเก็บข้อมูลเฉพาะปี พ.ศ. ที่เป็นปีเลขคู่
ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2562
 การเงินการคลัง

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ในปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) จังหวัดสตูลได้รับจัดสรรเงิน
งบประมาณทั้งสิ้ น 2,868 ล้ านบาท เบิ กจ่ายได้ทั้งสิ้ น 2,554 ล้ านบาท คิดเป็นร้อยละ 89 ของเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรโดยเป็นการเบิกจ่ายรายจ่ายประจา จานวน 1,289 ล้านบาท และการเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน จานวน 1,265 ล้านบาท
ประเภท
รายจ่าย

งบประมาณ

การก่อหนี้

เปรียบเทียบเป้าหมาย
ลาดับที่
เดือนกันยายน 2561

การเบิกจ่าย

จานวนเงิน ร้อยละ จานวนเงิน ร้อยละ

เป้าหมาย

สูง/(ต่า) ประเทศ

ภาคใต้

รายจ่าย
ประจา

1,283

1,283

100

1,283

100

98

2

2

1

รายจ่าย
ลงทุน

1,585

1,492

94

1,265

80

88

(8)

46

5

ภาพรวม

2,868

2,775

97

2,548

89

96

(7)

49

7

ที่มา สานักงานคลังจังหวัดสตูล , ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2562
ด้านการเงิน
จังหวัดสตูลมีสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ จานวน ๑๒ ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรฯ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) ธนาคารกรุ งศรี อยุ ธ ยา จ ากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิ น ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
เงินรับฝากและเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ จาแนกเป็นรายจังหวัด ในภาคใต้ พ.ศ. ๒๕61
หน่วย : ล้านบาท
จานวน
สานักงาน
(สาขา)
๑๖

เงินฝาก
รวมเงิน จ่ายคืนเมื่อ
ฝาก
ทวงถาม
9,250
378

สินเชื่อ
ออม
รวมเงินให้ เงินเบิกเกิน เงินให้ ตั๋ว
ประจา
อื่นๆ
ทรัพย์
สินเชือ่
บัญชี
กู้
เงิน
6,628 2,244
7,085
1,666 4,756 657 7

ที่มา : www.bot.or.th
(ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 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 ๐๘.3๐ – ๑6.๐๐ น. (เวลาประเทศไทย)
๑.๒ ด่านศุลกากรวังประจัน
 ตั้งอยู่ที่ ตาบลวังประจัน อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล
 ติดต่อกับรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย (ทางบก)
 เวลาเปิด – ปิด ด่าน ๐๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. (เวลาประเทศไทย)
2. การค้าชายแดนจังหวัดสตูล
การค้าชายแดนจังหวัดสตูลมีมูลค่าการค้าไม่สูงนัก จังหวัดสตูลมีช่องทางด่านศุลกากรติดกับประเทศ
มาเลเซีย (รัฐเปอร์ลิส , รัฐเคดาห์) ทั้งทางบก และทางน้า ประกอบด้วยด่านถาวร 2 ด่าน คือ ศุลกากรสตูล
ติดกับประเทศมาเลเซีย เส้นทางทะเล ผู้ประกอบการสตูลส่วนใหญ่จะใช้เพื่อขนส่งไปยังท่าเรือปีนัง และส่ง
ต่อไปประเทศอินโดนีเซีย จีน และประเทศอื่นๆ ตั้งอยู่ที่ ต.ตามะลัง อ.เมือง จ.สตูล เวลาเปิด-ปิดด่าน 08.0016.00 น. (เวลาไทย) ด่ า นศุลกากรวังประจัน เส้ นทางถนน ติดกับด่านวังเกลี ยน รัฐ เปอร์ลิ ส ประเทศ
มาเลเซีย ตั้งอยู่ที่ ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล เวลาเปิด -ปิดด่าน 07.00-18.00 น. (เวลาไทย)ประเทศ
ไทยเป็นคู่ค้าอันดับ 5 ของประเทศมาเลเซีย ภาพรวมการค้ารวม ปี 2561 ไทยเป็นคู่ ค้าลาดับที่ 5 ของ
มาเลเซีย ในขณะที่เป็นคู่ค้าอันดับที่ 4 ของไทยในโลก และอันดับ ที่ 1 ของไทยในกลุ่มอาเซียน ซึ่งมีมูลค่า
การค้ารวม 1,124,672.50 ล้านบาท และจังหวัดที่มีมูลค่าการค้ากับมาเลเซียสูงสุ ด คือจังหวัดสงขลา
มีมูลค่าการค้ารวม 571,927.54 ล้านบาท สาหรับจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดภาคใต้ชายแดน 1 ใน 5 จังหวัด
มีมูลค่าการค้าชายแดน มูลค่า 985.38 ล้านบาท (เป็นอันดับ 4 รองจากจังหวัดสงขลา นราธิวาส และยะลา)
ซึ่งโดยภาพรวม มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นในอัตราขยายตัว
ตาราง ข้อมูลสถิติการค้าชายแดนไทย – มาเลเซียด้านจังหวัดสตูล (รวม 2 ด่าน) ปี 2555 – 2561
(ล้านบาท)

ประเภท/ปี

2556

2557

2558

2559

2560

2561

∆ (%)
2561/2560

ส่งออก

82.99

83.57

149.79

116.96

144.37

391.45

211.25

นาเข้า

171.65

138.89

159.05

383.18

473.68

593.93

31.38

มูลค่ารวม

254.65

222.46

308.84

500.14

618.05

985.38

73.45

ดุลการค้า

-88.65

-55.32

-9.26 -266.22

-329.31

-202.48

47.64

ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล โดยความร่วมมือจากด่านศุลกากรสตูล และด่านศุลกากรวังประจัน
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มูลค่าการค้ารวม ปี 2561 รวมทั้งสิ้น 985.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 มูลค่า 367.33
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.45(ปี 2560 มีมูลค่าการค้ารวม 618.05 ล้านบาท)
มูลค่าการส่งออก ปี 2561 รวมทั้งสิ้น 391.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 มูลค่า 247.08
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 211.25 (ปี 2560 มีมูลค่าการส่งออก 144.37 ล้านบาท)
ประเภทสินค้าที่มีการส่งออกสาคัญ ได้แก่ ปลาทูแขกแช่เย็น, ปลาเบญจพรรณ, หอมแดง/หัวเล็ ก ,
อิฐก่อสร้าง, ปลาสีกุนทั้งตัวแช่เย็น, ต้นข้าว ข้าวเหนียว, เรือประมงเก่าใช้แล้ว, เสื้อผ้าสตรี, ปลาโอทั้งตัวแช่เย็น
และชาเขียวผงปรุงสาเร็จ
มูลค่าการนาเข้า ปี 2561 รวมทั้งสิ้น 593.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 มูลค่า 120.25
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.38 (ปี 2560 มีมูลค่าการนาเข้า 473.68 ล้านบาท)
ประเภทสินค้าที่มีการนาเข้าสาคัญ ได้แก่ กระเทียม, หอมหัวใหญ่, ปลากะพงขาวแช่เย็น,ส่วนประกอบ
เครื่องบีบน้ามันปาล์ม, ปลาเบญจพรรณ, หอยแครงมีชีวิต, เรือประมงทาด้วยไฟเบอร์เก่าใช้แล้ว, เครื่องบีบ
เมล็ดปาล์ม, ของใช้ในครัวเรือน และแมงดาทะเลสด
ดุลการค้าปี 2561 ขาดดุล 202.48 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 เท่ากับ 126.83 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 47.64 (ปี 2560 ขาดดุล 329.31 ล้านบาท)
ตารางแสดงมูลค่าการค้า ไทย – มาเลเซีย ด้านจังหวัดสตูล
(รวม 2 ด่าน) ปี 2561
(ล้านบาท)
ประเภท/
ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61
เดือน

ก.ค.61

ส.ค.61

ก.ย.61

ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61

ส่งออก

32.47

8.93

59.88

58.19

42.33

25.95

22.63

30.47

24.90

26.02

27.82

31.86

นาเข้า

57.40

31.71

42.66

36.42

29.02

33.77

49.68

79.74

86.55

53.88

59.17

33.93

40.64 102.54

94.61 71.35

59.72

72.31 110.21 111.45 79.90 86.99 65.79

-22.78

21.77

มูลค่า
89.87
รวม
ดุลการค้า -24.93

17.22

13.31

-7.82

-27.05

49.27

-61.65

-27.86 -31.35

ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล โดยความร่วมมือจากด่านศุลกากรสตูล และด่านศุลกากรวังประจัน
ข้อมูล ณ มกราคม 2562

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 เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างด่านวังประจัน จังหวัดสตูล กับรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
ผ่านภูเขา (ฝั่งมาเลเซีย) เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร รถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่สมารถผ่านได้ ทาให้ไม่สามารถ
ขนส่งสินค้าคราวละมากๆ ได้
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- ทางน้ า ท่ า เรื อ ต ามะลั ง จั ง หวั ด สตู ล เป็ น ท่ า เรื อ ส าหรับ ขนส่ ง สิ น ค้ า ไปยั ง ประเทศมาเลเซีย
และอินโดนีเซีย แต่ท่าเรือมีขนาดเล็ก ร่องน้าตื้น เรือขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าจอดเทียบท่าได้ จึงเป็น อุปสรรค
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
สูญเสียโอกาสในการส่งออกสินค้าทั้งที่เส้นทางขนส่งระหว่างจังหวัดสตูลกับประเทศมาเลเซีย มีระยะทาง
ที่ใกล้ที่สุดเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ในปัจจุบันจังหวัดสตูลได้มีการผลักดันโครงการถนนสะพานสตูล – เปอร์ลิส
(ตามะลัง – ปูยู – บูเก็ตปูเต๊ะ) โดยเป็นการสร้างสะพานข้ามทะเลน้าตื้นระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตรเชื่อม
กับ รั ฐ เปอร์ ลิ ส ประเทศมาเลเซี ย ซึ่งหากโครงการดัง กล่ าวได้รับ การสนับสนุน และสามารถด าเนิ นการได้
อย่างเป็นรูปธรรมก็จะเป็นโอกาสทั้งในด้านการท่องเที่ยว การค้าขายและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสตูล
รวมถึงประเทศไทย ซึ่งจั งหวัดสตูล จั กได้ดาเนินการพัฒ นาเส้ นทางภายในจังหวัดเพื่ อเตรียมความพร้ อ ม
ในการเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียอันเป็นเส้นทางใหม่ในการเชื่อมโยงสู่การเข้าสู่ AEC ต่อไป
ข้อมูลสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลจังหวัดสตูล ปี 2561
ห้างหุ้นส่วนจากัด
คงอยู่

ราย

ทุน(ล้านบาท)

379

987.76

บริษัทจากัด
ราย
343

ทุน(ล้านบาท)
2,463.08

รวม
ราย
722

ทุน(ล้านบาท)
3,450.83

ที่มา : กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอานวยความสะดวกทางการค้า สานักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล ข้อมูล ณ 25 ธันวาคม 2561

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

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ ที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติทางทะเล ป่า เดินป่า ศึกษา
สิ่งแวดล้อม
ช ายเลนป่ า ดงดิ บ สั ต ว์ ป่ า แหล่ ธรรมชาติ ดูนก แคม
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แหล่งท่องเที่ยว

รูปแบบกิจกรรม
ปิ้ง ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ชม
ทิวทัศน์
ชมทิวทัศน์

เกาะหินงาม

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ลักษณะเด่นของสถานที่
โบราณสถาน
ประวั ติ ศ าสตร์ สถานกั ก กั น นั ก โทษ
การเมือง และสถานฝึกอาชีพผู้ต้องหา
คดีอาญาในอดีต
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ที่ว างไข่เต่า ซุ้มประตู 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
วิถีชีวิตชุมชน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิถีชีวิตชุมชน

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

หมู่เกาะสาหร่าย
แหลมบังโก๊ะ

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แหลมตันหยงโป
ถ้าพญาบังสา
ถ้าจรเข้

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิถีชีวิตชุมชน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ถ้าลอดปูยู
น้าตกลูดู

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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

เที่ยวถ้า/ธรณีวิทยา
พายเรือแคนนู/คายัค

ชมทิวทัศน์ วิถีชีวิต
พักผ่อนหย่อนใจ
ชมวิถีชีวิต พักผ่อน
เที่ยวถ้า/ธรณีวิทยา
ศึกษาธรรมชาติ
เที่ยวถ้า
พายเรือ
ล่องเรือเที่ยวถ้า
เดินป่าศึกษา
ธรรมชาติพักผ่อน
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แหล่งท่องเที่ยว
น้าตกรัตนโกสินทร์

น้าตกโละโป๊ะ
อ่าวตะโละวาว
อ่าวพันเตมะละกา

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ลักษณะเด่นของสถานที่
รูปแบบกิจกรรม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กาเนิดขึ้นมาด้วยฝีมือมนุษย์น้าใสไหล ชมธรรมชาติ พักผ่อน
แรงตลอดปี
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้าตกขนาดเล็กสวยงาม
เดินป่าศึกษา
ธรรมชาติ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้ น ที่ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ที่ ตั้ ง ของทั ณ ฑ ท่องเที่ยวเชิง
โบราณสถาน
สถาน ป่ า ชายเลน เส้ น ทางศึ ก ษา ประวัติศาสตร์ เดิน
ธรรมชาติ
ป่าศึกษาธรรมชาติ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ทาการอุทยานแห่งชาติทางทะเลตะรุ เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
เตา เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เขต นันทนาการ ขี่จักรยาน
แคมป์ปิ้ง ชมทิวทัศน์
บริการนักท่องเที่ยว ที่พัก
พายเรือ

อ่าวตะโละอุดัง

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้ น ที่ ป ระวั ติ ศ าสตร์ สถานที่ กั ก กั น ท่องเที่ยวเชิง
โบราณสถาน
นักโทษการเมือง ป่าชายเลน
ประวัติศาสตร์ เดิน
ป่าศึกษาธรรมชาติ
อ่าวสน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทรายแหล่ ง วางไข่ ข องเต่ า ทะเล พักผ่อนหย่อนใจ
น้าตก
แคมป์ปิ้ง
อ่าวดาน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดหินกรวดสีสันต่างๆ
ชมธรรมชาติ พักผ่อน
อ่าวจาก
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย
ชมธรรมชาติ พักผ่อน
อ่าวกานัน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการังแข็ง
ดาน้า
อ่าวพัทยา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่าวโค้งเว้า หาดทราย
ชมธรรมชาติ พักผ่อน
อ่าวเมาะและ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ดงมะพร้าว
ชมธรรมชาติ แคมป์
ปิ้ง ที่พัก
อ่าวฤๅษี
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้าหลบคลื่นลม ปะการังแข็ง
ดาน้า
อ่าวมะขาม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จอดเรือประมงขนาดเล็ก
เดินป่าศึกษา
ธรรมชาติ
ผาโต๊ะบู
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จุดชมวิว
ชมทิวทัศน์ เดินป่า
ศึกษาธรรมชาติ
ผาชะโด
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เคยเป็นจุดสังเกตการณ์โจรสลัด
ชมทิวทัศน์
หาดชาวเล
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย
พักผ่อน นันทนาการ
หนองปลักพระยา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ชุ่มน้าเป็นที่อนุรักษ์นกน้าและสัตว์น้า ศึกษาธรรมชาติ ดูนก
พักผ่อน
เขตห้ า มล่ า พั น ธุ์ สั ต ว์ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ ที่ ท าการเขตห้ า มล่ า สั ต ว์ ป่ า พั น ธุ์ ไ ม้ ส่องสัตว์ เดินป่า
ป่าเขาพญาบังสา
สิ่งแวดล้อม
และสัตว์ป่า เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ศึกษาธรรมชาติ
สวนสาธารณะเขา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สวนสาธารณะสวยงามตามธรรมชาติ เป็น พักผ่อน
ภูเขาหินปูนขนาดเล็ก มีถ้า มีลาคลองไหล
โต๊ะพญาวัง
ผ่าน
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แหล่งท่องเที่ยว
อ. ละงู
เกาะเภตรา
เกาะตะเกียง
เกาะเหลาเหลียงใต้
เกาะละมะ
เกาะเหลาเหลียงเหนือ

เกาะตุกนแพ
เกาะตุงกู
บุโหลนเล
เกาะบุโหลนขี้นก
เกาะเบ็ง
เกาะบุโหลนไม้ไผ่
เกาะไม้ไผ่
เกาะเขาใหญ่
เกาะลิดี
บ้านบ่อเจ็ดลูก
หาดปากบารา
อ่าวนุ่น
อ่าวตะโละยู
อ่าวก้ามปู
น้าตกวังสายทอง
อ.ทุ่งหว้า
หาดราไวย์
ถ้าวังกลาง
น้าตกธารปลิว
อ่างเก็บน้าบ้าน
วังนา

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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

รูปแบบกิจกรรม
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 บกับโขดหิ น บรรยากาศ
โบราณสถาน
เ งี 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
ศึ ก ษาธรรมชาติ เ ป็ น สะพานไม้ เ ลี ยบ
เชิงเขา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้าตก ธารน้า อ่าว

ชมโบราณสถาน วิถี
ชีวิต พักผ่อน ชมวิว
ทิวทัศน์
จุดลงเรือ ที่พัก
บริการนักท่องเที่ยว
แคมป์ปิ้ง เดินป่า
ศึกษาธรรมชาติ

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แอ่งน้า มีชั้นหินปูนคล้ายดอกบัวบาน

ชมธรรมชาติ พักผ่อน
ชมทิวทัศน์ พายเรือ
แคนนู/คายัค
ชมธรรมชาติ พักผ่อน

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวสน

นันทนาการ แคมป์
ปิ้ง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หินงอกหินย้อย ธารน้าไหลผ่าน
ล่องเรือเที่ยวถ้า
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ าตก 3ชั้ น ป่ า เขา น้ าไหลตลอดปี ชมธรรมชาติ พักผ่อน
บรรยากาศร่มรื่นพันธุ์ไม้
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พันธุ์ไม้ร่มรื่น น้าใส แหล่ งเพาะพัน ธุ์ พักผ่อน ชมทิวทัศน์
ปลาน้าจืด
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แหล่งท่องเที่ยว
อ. ควนโดน
บึงทะเลบัน

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยานแห่งชาติ บึงธรรมชาติ

ถ้าโตนดิน

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

น้าตกยาโรย

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทุ่งหญ้าวังประ

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฝายดุสน

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

น้าตกโตนปลิว

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ. มะนัง
ถ้าภูผาเพชร
ถ้าเจ็ดคด

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว

ลักษณะเด่นของสถานที่

รูปแบบกิจกรรม

เดินป่าศึกษา
ธรรมชาติ ชมทิวทัศน์
แหล่ งประวัติศาสตร์ หินงอกหิ นย้อย ศึกษาประวัติศาสตร์
ธารน้าไหล
เที่ยวถ้า/ธรณีวิทยา
น้าตก 9 ชั้น
เดินป่าศึกษา
ธรรมชาติ พักผ่อน
ชมทิวทัศน์
ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ระหว่างป่า
เดินป่าศึกษา
ธรรมชาติ กิจกรรม
ส่องสัตว์
ฝายกั้นน้าอยู่ระหว่างหุบเขา มีพรรณ พักผ่อน
ไม้ สวยงาม
น้ าตกสวยที่ สุ ด ในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เที่ยวน้าตก
ทะเลบัน

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้าขนาดใหญ่เป็นห้ องโถงใหญ่ห ลาย เที่ยวถ้า/ธรณีวิทยา
ห้อง หินงอกหินย้อยสวยงาม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หิ น งอกหิ น ย้ อ ย สวยงาม มี ธ ารน้ า ล่องเรือเที่ยวถ้า
ใหญ่ไหลผ่านภูเขา

อ.ควนกาหลง
น้าตกธาราสวรรค์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้าตก 5 ชั้น

น้าตกปาหนัน

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทัศนียภาพสวยงาม มีเขื่อน

ชมธรรมชาติ พักผ่อน
แคมปิ้ง
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)

รูปแบบกิจกรรม

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
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แหล่งท่องเที่ยว
ตึกแถวถนนบุรี
วานิช

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ลักษณะเด่นของสถานที่
โบราณสถาน
อาคารเก่ า แก่ ป ระมาณ 20คู ห า
สถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบยุโ รป
ผสมเป็นตึกแถวสองชั้นก่ออิฐ
แหล่ ง โบราณคดี โบราณสถาน
แ ห ล่ ง โ บ ร า ณ ค ดี ส มั ย ก่ อ น
เขาโต๊ะพญาวัง
ประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ
วัดชนาธิปเฉลิม

ศาสนสถาน

เป็นวัดแห่งแรกของเมืองสตูล ปูชนีย
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 เ จ้ า หน้ า ที่
พิ ทั ก ษ์ ป่ า ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป้ อ งกั น
รั ก ษาการท าผิ ด กฎหมายในเขต
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 ดในคาบสมุทร ไทยขมา ท่องเที่ยวชมทิวทัศน์
เลย์ ที่คล้ายอุโมงค์ใหญ่ลอดใต้ภูเขาสูง พายเรือ
ยาวทะลุ 3 ก.ม. มีน้าทะเลขึ้นลง และ
พบฟอสซิลช้างดึกดาบรรพ์ 2 สกุล

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ช้ า งดึ ก พิพิธภัณฑ์
ดาบรรพ์

โบราณวัตถุช้างดึกดาบรรพ์

แหล่ ง โบราณคดี โบราณสถาน
เขาโต๊ะนางดา
ส า นั ก ส ง ฆ์ เ ข า ศาสนสถาน
ทะนาน
อ. มะนัง
แหล่งโบราณคดีถ้า โบราณสถาน
หอย

แหล่งโบราณคดีสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์โบราณวัตถุ
ถ้ า พระพุ ท ธรู ป หิ น งอก หิ น ย้ อ ย
สวยงาม บรรยากาศร่มรื่น
ถ้าหินปูน โบราณวัตถุ

ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์
โบราณคดี ทรัพยากร
ธรณีวิทยา
ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์

ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์
โบราณคดี
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แหล่งท่องเที่ยว ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ลักษณะเด่นของสถานที่
รูปแบบกิจกรรม
แหล่งโบราณคดีถ้า โบราณสถาน
เ พิ ง ผ า แ ล ะ เ ค รื่ อ ง มื อ หิ น ก่ อ น ท่องเที่ยวเชิง
ลาชิบและถ้าแคล้ว
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
โบราณคดี
อ. ละงู
โบราณคดีถ้าหัวลิง โบราณสถาน
พบเศษภาชนะดินเผา
เที่ยวชมศึกษา
ประวัติศาสตร์
โบราณคดี ถ้ าโพธิ โบราณสถาน
โบราณวัตถุกระดูกมนุษย์
ท่องเที่ยวเชิง
ยอม
ประวัติศาสตร์
โบราณคดี
พิพิธภัณฑ์พื้ น บ้ าน พิพิธภัณฑ์
หัตถกรรมท้องถิ่น โบราณวัตถุ วิถีชีวิต ท่องเที่ยวเชิง
ละงู
โบราณคดี ซื้อสินค้า
เขาโต๊ะหยงกง
ศาสนสถาน
ภูเขาขนาดเล็ ก มีห น้าผาถ้าและศาล สักการบูชาสิ่ง
เจ้าแขก
ศักดิ์สิทธิ์
(3) แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ที่
1

ชื่อชุมชน หมู่ที่
ชุมชน
3
ท่องเที่ยวบ้าน
เกตรี

2

ชุมชน
ท่องเที่ยวบ้าน
พญาบังสา
(ควนโพธิ์)

5

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
6. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน
7. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการโฮมสเตย์
ชุมชน
ควน เมือง 1. การเรียนรู้การผลิตแก๊สชีวภาพ
โพธิ์
2. การเรียนรู้การวิถีการทานาและผลิตข้าวนาอินทรีย์
3. ชมวิถีภูมิปัญญาชาวบ้าน
4. ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
5. ชมจุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.3 , 4 , 5
6. หอดูนก
7. เส้นทางเดินป่า
8. ศึกษาระบบนิเวศเขาพญาบังสา
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(4) แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
ตาราง แสดงแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
ที่ตั้ง
ที่
ชื่อชุมชน
หมู่ที่ ตาบล
1. ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
พิมาน
หัวทาง

2

ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
เกตรี

3

เกตรี

3

ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
พญาบังสา (ควนโพธิ์)

5

ควนโพธิ์

4

ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
บากันใหญ่

2

เกาะ
สาหร่าย

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
7. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ
โฮมสเตย์ชุมชน
เมือง 1. การเรียนรู้การผลิตแก๊สชีวภาพ
2. การเรียนรู้การวิถีการทานาและผลิตข้าวนา
อินทรีย์
3. ชมวิถีภูมิปัญญาชาวบ้าน
4. ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
5. ชมจุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.3 , 4 , 5
6. หอดูนก
7. เส้นทางเดินป่า
8. ศึกษาระบบนิเวศเขาพญาบังสา
เมือง 1. ชมสุสานเกาะหอยขาว
2. ดาน้าดูปะการัง ชมปลาสวยงาม
3. ชมฝูงนกทะเล
4. ชมวิถีชีวิตของพะยูน
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ที่

ชื่อชุมชน

หมู่ที่

ที่ตั้ง
ตาบล

อาเภอ

ลักษณะเด่น
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

7

ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
บ่อเจ็ดลูก

1

ปากน้า

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 )
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
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ที่
ชื่อชุมชน
หมู่ที่
8 ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบุ 3
โบย

9

ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
วังตง

4

10 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
ทุ่งสะโบ๊ะ

2

11 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
บากันเคย

3

ที่ตั้ง
ตาบล
แหลม
สน

ลักษณะเด่น
อาเภอ
ละงู 1. ศึกษาวิถีชีวิตการทาประมง เช่น การทาโป๊ะ
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
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
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ที่
ชื่อชุมชน
หมู่ที่
12 ชุมชนท่องเที่ยวบ้านภู 9
ผาเพชร

13 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
สาคร

14 ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน
ตามะลัง

2

ที่ตั้ง
ตาบล
ปาล์ม
พัฒนา

อาเภอ
มะนัง

สาคร

ท่าแพ

2 , 3 ตามะลัง

เมือง

ลักษณะเด่น
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
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
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ต้นมา รวมถึงการค้นพบซากดึกดาบรรพ์โบราณ (Fossil) ต่างๆ อาทิ เช่นซากดึกดาบรรพ์ของแมงดาทะเล
โบราณ (Trilobite) และหอยโบราณ หิ น สาหร่ายทะเลสี แดง (Stromatolite) ซากปลาหมึกทะเลโบราณ
ซากแกรปโตไลต์ ซากเทนทาคิวไลต์ ซากไครนอยด์หรือพลับพลึงทะเล และซากปะการังโบราณ เหล่านี้นับเป็น
หลักฐานทางธรณีวิทยาที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าจังหวั ดสตูลนี้มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่อดีตหรือว่า 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 (เฉพาะเขตอุทยานตะรุเตา) และมีแหล่งทั้งหมด ๗๒ แหล่ง ซึ่งประกอบด้วยแหล่ งธรณี
ซากดึกดาบรรพ์ แหล่งธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี และวิธี ชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาคารเก่า ฯลฯ
สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาวิจัย
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศให้อุทยานธรณีสตูล ซึ่งเป็นอุทยานธรณีแห่งแรกของประเทศไทย เป็นสมาชิกเครือข่าย
อุทยานธรณีโลก Satun UNESCO Global Geopark ทาให้ประเทศไทยได้แหล่งอุทยานธรณีโลกจาก UNESCO
แหล่งแรกของประเทศ แห่งที่ ๕ ของอาเซียน ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งธรณีของจังหวัดสตูล

ที่มา: สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562
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(6) ปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลประจาปี
“ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ อย่างยั่งยืน”
ประจาปี 2562

ที่
1

2

3

4

เดือน

งานเทศกาลและ
ประเพณี

2 – 5 งานรักษ์เล รักษ์ป่า
พฤศจิกาย เปิดฟ้า เมืองสตูล
th
น 2561 ครั้งที่ 16
16 SATUN SEA
AND FOREST
CONSERVATION
FESTIVAL”
5 – 9 มหกรรมอาหารและ
ธันวาคม แข่งขันตกปลาบารา
2561 ฟิชชิ่งคัพ ครั้งที่ 19
“19th BARA
FISHING CUP”

รายละเอียดกิจกรรม

สถานที่

เจ้าภาพหลัก

- การเก็บขยะ ทากิจกรรม เกาะตะรุเตา อบจ.สตูล
ร่วมกัน การเล่นวอล์คแรล เกาะไข่ เกาะ
ลี่ผสม
อาดัง เกาะหิน
งาม เกาะราวี
เกาะหลีเป๊ะ

- แข่งขันตกปลา
- จาหน่ายสินค้าอาหาร
ทะเล
- จัดนิทรรศการของ
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน
31
งาน COUNT DOWN - จัดงานส่งท้ายปีเก่า
ธันวาคม ต้อนรับปีใหม่
2559 และต้อนรับปีใหม่
2561 – “SATUN
2560
1 มกราคม COUNTDOWN”
- จัดการแข่งขันเซปัค
2562
ตะกร้อและสตรีท
บาสเกตบอล
- จัดพิธีทาบุญตักบาตร
- จัดการออกบูธจาหน่าย
สินค้าอาหาร
- ศิลปิน ดารา นักร้องรับ
เชิญ
มกราคม เทศกาลยอนหอย
- ประกวดมิสลากู
2562 หลอดและวัฒนธรรม - แข่งขันการยอนหอย
พื้นบ้านละงู
หลอด
“RAZOR CLAMS
- แข่งขันปรุงอาหารจาก
FESTVAL & LOCAL หอยหลอด
CULTURAL FAIR OF - แข่งเรือพาย
LA-NGU”
- ประกวดร้องเพลง
- เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ

จุดชมวิว
ชายหาดปาก
บารา อาเภอ
ละงู

อบต.ปากน้า

หน้าสานักงาน เทศบาลเมืองสตูล
เทศบาลเมือง
สตูล

สวนสาธารณะ อบต.ละงู (074สระน้าหนอง 773128)
ปันหยา

หน้า 118

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖2

ที่
5

6

เดือน

งานเทศกาลและ
ประเพณี

11 – 17 งานมรกตอันดามัน
กุมภาพันธ์ มหัศจรรย์อาหาร
2562 อร่อstยของดีที่ละงู
ครั้งที่ ๙
“11 EMERALD
ANDAMAN
AMAZING GOOD
FOODS OF LANGU”

รายละเอียดกิจกรรม

- กิจกรรมการแสดงแสง สี
เสียง ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
- กิจกรรมการแสดง ดนตรี
และมหรสพต่าง ๆ
- กิจกรรมการประกวดมิ
สมรกต
อันดา
มัน 2018
- กิจกรรมการประกวด
ร้านอาหารและแผงลอย
จาหน่ายอาหารต้นแบบ
- กิจกรรมการประกวด
อาหาร “เมนูชูสุขภาพ”
- กิจกรรมจาหน่ายอาหาร
ทะเลและอาหารพื้นเมือง
ทั้งในและนอกพื้นที่
- การแสดงและจาหน่าย
สินค้า OTOP
- การจัดนิทรรศการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล
- การแข่งขันรถจักรยาน
ระยะทาง 100 กิโลเมตร
งานสตูลฟอสซิล เฟส - กิจกรรมวิชาการด้าน
กุมภาพันธ์
ติวัลth ครั้งที่ 5
ฟอสซิล
– เมษายน
“5 SATUN
- กิจกรรม “ Satun To
2562
FOSSIL FESTIVAL” Asean” ชมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับ
เยาวชน/ท้องถิ่นการแสดง
สินค้า OTOP
- กิจกรรมด้านการ
ประชาสัมพันธ์

สถานที่

เจ้าภาพหลัก

สนามกีฬาตรง อบจ.สตูล
ข้ามเทศบาล (074-711273)
ตาบลกาแพง เทศบาลกาแพง
(074-781382)

พิพิธภัณฑ์ช้าง อบต.ทุ่งหว้า
ดึกดาบรรพ์ทุ่ง (074-789317)
หว้า
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ที่

เดือน

งานเทศกาลและ
ประเพณี

รายละเอียดกิจกรรม

8

กุมภาพันธ์ งานรวมพลคนศิลปิน
2562 ถิ่นสโตย

- งานแสดงประวัติศิลปิน
ของเมืองสตูล
- การแข่งขันร้องเพลง

9

กุมภาพันธ์ งานประจาปี และงาน
– มีนาคม กาชาดจังหวัดสตูล
2562 “SATUN ANNUAL
FESTIAL AND RED
CROSS FAIR”

- การออกบูธนิทรรศการ
ของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน
- การออกร้านนาวากาชาด
- การออกร้านจาหน่าย
สินค้า
- ชมวิธีการหาหอยตะเภา บ้านบ่อเจ็ดลูก อบต.ปากน้า, อบต.
- จาหน่ายสินค้า
แหลมสน
ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านบ่อเจ็ดลูก

10 กุมภาพันธ์
– มีนาคม
2562
(อยู่ระหว่าง
การกาหนด
วันเพื่อจัด
กิจกรรม)
11 กุมภาพันธ์
2562

12

มีนาคม
2562

งานฤดูกาลหอย
ตะเภา
“HOI TAI PHAO
FAIR”

งานเบิกฟ้าทุ่งบุหลัง
“THUNG BULANG
FESTIVAL”

- แสดงมโนราห์
- แสดงแม่ไม้มวยไทย
- แข่งขันเรือท้องแบน
- แสดงดนตรี
- จาหน่ายสินค้าพื้นบ้าน
งานมหัศจรรย์สันหลัง - ดูทะเลแหวกคล้าย ๆ กับ
th วิถีตันหยง
มังกร
สันหลังมังกร ระยะทาง 4
“3 MIRACLE
กิโลเมตร
DRAGON BEACH @ - แข่งขันวิ่งมินิมาราธอน
SATUN”
- แข่งขันชักกะเยอ

สถานที่

เจ้าภาพหลัก

สนามบิน
สานักงาน
กองทัพอากาศ วัฒนธรรมจังหวัด
อาเภอเมือง สตูล
(กิจกรรมนี้ร่วมกับ
มหกรรมว่าว
ประเพณีจังหวัด
สตูลครั้งที่ 38 )
สนามหัว
จังหวัดสตูล
สะพานตายาย

สถานที่
ท่องเที่ยวเขา
ทะนาน

อบต.ทุ่งบุหลัง
(074-720285)

หาดสันหลัง
มังกร

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

13

มีนาคม
2562

เทศกาลข้าวโพดหวาน
ท่าthแพ ครั้งที่ 6
“6 THA PHAE
SWEET CORN
FAIR”

14

15

16

รายละเอียดกิจกรรม

- กิจกรรมการแสดง แสง
สี ส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล
- การแสดงและจาหน่าย
สินค้า OTOP
- กิจกรรมการประกวด
ข้าวโพดหวาน
- กิจกรรมออกบูธกลุ่ม
อาชีพ / หน่วยงานราชการ
- จัดนิทรรศการหน่วยงาน
ต่าง ๆ
มีนาคม เทศกาลกินแตงแข่งม้า - เที่ยวชม / ชวนชิม สวน
2562
แตงโม
- การจัดแข่งขันม้าเล็ก
ความเร็ว
- การแข่งขันโปโลม้าเล็ก
- กิจกรรมโชว์ทักษะบังคับ
ม้า
16 – 17 งานแข่งขันวิ่งย้อน
- การแข่งขันวิ่งมินิ
มีนาคม รอยประวัติศาสตร์
มาราธอน ระยะทาง 10.5
th
2562 เกาะตะรุเตา ครั้งที่ ๑ กิโลเมตร
9
- การแข่งขันวิ่งฟันรัน
“16 TARUTAO ระยะทาง 4 กิโลเมตร
MINI-MARATHON” - กิจกรรมวอล์คแรลลี่
13
งานประเพณี
- ทาบุญตักบาตร
เมษายน สงกรานต์และรดน้า - รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
25612 ขอพรผู้สูงอายุ
- การตรวจสุขภาพ
“SONGKRAN
ผู้สูงอายุ
FESTIVAL”
- กิจกรรมการแสดงบน
เวที
- กิจกรรมเชิดชู , เกียรติ
ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่
ดีทางสังคม
- เล่นน้าสงกรานต์

สถานที่

เจ้าภาพหลัก

สนามหน้า
อาเภอท่าแพ

อบจ.สตูล
อบต.ท่าแพ
(074-787234)

บริเวณ
อบต. แหลมสน
ชายหาดตาบล (074-720502)
แหลมสน

อุทยาน
แห่งชาติเกาะ
ตะรุเตา

สทกจ.สต

- เทศบาล
เมืองสตูล
สวนสาธารณะ
โต๊ะพญาวัง
-วัดดุลยาราม
-อนามัยเฉลิม
พระเกียรติ ผัง
15
อบต.นิคม
พัฒนา
-ตลาดนัดซอย
10

- อาเภอมะนัง
- เทศบาลเมืองสตูล
- เทศบาลตาบล
ฉลุง
- อบต.ปาล์มพัฒนา
- อบต.นิคมพัฒนา
- อบต.ควนกาหลง
-รพ.สต.นิคมพัฒนา
ผัง 15
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ที่

เดือน

17 พฤษภาคม
2562
(ขึ้น ๑๕ ค่า
เดือน ๖ )

งานเทศกาลและ
ประเพณี

รายละเอียดกิจกรรม

- การทาพิธีสะเดาะ
เคราะห์ของชาวเล
- การทาพิธีลอยเรือของ
ชาวเลขอพรอธิฐานจาก
บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
- การเต้นรารองเง็ง 7
รอบ
18 พฤษภาคม เทศกาลวันเต่าโลก
- นาชมและบรรยายวันเต่า
2562 “WORLD TURTLE โลก
FESTIVAL”
- จัดนิทรรศการการ
อนุรักษ์
- กิจกรรมบนเวที
- มหกรรมของดีเมือง
กาแพง
19 พฤษภาคม สตูลฮาลาลสตรีท
- การออกบูธจาหน่าย
อาหารและสินค้าฮาลาล
- จัดกิจกรรมการแสดงบน
เวที
- บูธสาธิตแสดงอาหารฮา
ลาลเพื่อสุขภาพ
- ประกวดอาหารฮาลาล
เพื่อสุขภาพ
- รับมอบป้ายรับรองฮา
ลาล
20 กรกฏาคม มหกรรมวัฒนธรรมนค - การแสดงศิลปวัฒนธรรม
2562 รีสโตยและตลาดนัด - จัดจาหน่ายสินค้า
ชุมชนของดีเกษตร
การเกษตรครบทุกวงจร
สตูล ประจาปี 2558
21

งานประเพณีลอยเรือ
เกาะหลีเป๊ะ
“LOY RUE
CHAOLAY KOH
LIPE FESTIVAL”

กรกฎาคม งาน ”สตูลอิดิ้ลฟิตรี
2562 Open House”

- กิจกรรมขบวนแห่
- พิธีละหมาด
- กิจกรรมการแสดงทาง
วัฒนธรรม ไทย – มุสลิม
- การออกบูธจาหน่าย
สินค้าอาหารพื้นเมือง

สถานที่

เจ้าภาพหลัก

เกาะหลีเป๊ะ

อาเภอเมืองสตูล
ส่วนหน้า
(เกาะหลีเป๊ะ)
อบต.เกาะสาหร่าย
(074-722620)

หน้าศูนย์วิจัย
และพัฒนา
ประมงน้าจืด
จังหวัดสตูล

อบต กาแพง
(074-701252)
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้าจืด
จังหวัดสตูล

อบจ.
สาธารณสุข

อบจ.

หน้าศาลา
กลางจังหวัด
สตูล

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

มัสยิดมาบัง
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ที่
22

เดือน

งานเทศกาลและ
ประเพณี

กรกฎาคม งานสัปดาห์ส่งเสริม
2562 พระพุทธศาสนา
เทศกาลเข้าพรรษา
“BUDDHISM
PROMOTION
WEEK, BUDDHIST
LENT FESTIVAL”
22 กรกฏาคม เทศกาลชมสวน ชวน
– สิงหาคม ชิม อิ่มผลไม้ ประจาปี
2562 ๒๕๕๘
“TRAVEL & TASTE
FRUITS FESTIVAL
2015”

รายละเอียดกิจกรรม

สถานที่

- จัดนิทรรศการเกี่ยวกับ วัดวังผา
ประเพณีหล่อเทียนพรรษา สามัคคี
- จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะ
ทางด้านศาสนา
- กิจกรรมหล่อเทียน
พรรษา

เจ้าภาพหลัก
อบต.ควนกาหลง
(074-791167)

- จัดนิทรรศการด้านการ
ท่องเที่ยว
- ปั่นจักรยานเที่ยวชม
สถานที่ท่องเที่ยวและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- เที่ยวสวน ชิมผลไม้ตาม
ฤดูกาล
- การแข่งขันจักรยาน
ระยะทาง 80 กิโลเมตร

น้าตกธารา
อบต.ควนกาหลง
สวรรค์ น้าตก
สายใจ น้าตก
ดาวกระจาย
- สวนผลไม้ใน
พื้นที่ตาบล
ควนกาหลง
23 กรกฎาคม กิจกรรมการแข่งขัย
อาเภอมะนัง สานักงานการ
– สิงหาคม จักรยานทางเรียบชิง
ท่องเที่ยวและกีฬา
2562 แชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 3
จังหวัดสตูล
(074-711225)
อบต.ปาล์มพัฒนา
24 สิงหาคม – งานวันไหว้ผีโป๋
- ร่วมทาบุญอุทิศส่วนกุศล โรงเรียน
อาเภอทุ่งหว้า
กันยายน “WORSHIPPING TO ให้บรรพบุรุษที่ไม่มีญาติพี่ อนุบาลทุ่งหว้า เทศบาลตาบลทุ่ง
2562 PHI POH”
น้อง
หว้า
(074-789110)
25 ตุลาคม ประเพณีชักพระสตูล - ประกวดเรือพระ
ลานกิจกรรม อาเภอมะนัง
2562
“Chak phra
- แข่งขันซัดต้ม
อาเภอมะนัง อาเภอควนกาหลง
festival”
- แข่งขันชกมวยทะเล
บริเวณตลาด อบจ.สตูล
- แข่งขันกินต้ม
นัดบ้านผัง ๑ เทศบาลตาบลคลอง
- แข่งขันแทงต้ม
ตลาดนัด
ขุด
- การแข่งขันประชันโพน ซอย 10
อบต.ปาล์มพัฒนา
- การแสดงศูนย์พัฒนา
สนามสมาคม อบต.นิคมพัฒนา
เด็กเล็ก
จังหวัดสตูล
อบต.อุใดเจริญ
- การแสดงมโนราห์
อบต.ควนกาหลง
- การแสดงดนตรีเยาวชน
- การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง
- การแสดงของศิลปิน
- แข่งขันตะกร้อลอดห่วง
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ที่

เดือน

งานเทศกาลและ
ประเพณี

26

ตุลาคม
2562

งานมหกรรมอาหาร
จานเด็ด ของดีเมือง
สตูล อร่อยได้ไร้
แอลกอฮอล์
“FOOD FAIR OF
SATUN, DELICACY
WITHOUT
ALCOHOL”

รายละเอียดกิจกรรม

- การออกบูธจาหน่าย
สินค้าอาหารพื้นเมืองและ
ของที่ระลึก
- กิจกรรมการแสดงบน
เวที
- การประกวด Miss
Clean Food Good
Tast
- การประกวดอาหาร
สะอาด รสชาติอร่อย
- ศิลปิน ดารา นักร้องรับ
เชิญ
27 กันยายน – งานประเพณีถือศีลกิน - การเปิดบูธขายอาหารเจ
ตุลาคม เจจังหวัดสตูล
ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งไทย
2562 “SATUN
และต่างชาติ
VEGETARIAN
- การแห่ศาลเจ้าโปเจ๊เก๊ง
FESTIVAL”
รอบตัวเมืองสตูล
- การประทับทรงเพื่อยก
เสาไม้ไผ่ (โกเต็ง) เพื่อ
เป็นสัญลักษณ์ประเพณีถือ
ศีลกินเจประจาปี
28 ตุลาคม งานประเพณีลอยเรือ - การทาพิธีสะเดาะ
2562 เกาะหลีเป๊ะ
เคราะห์ของชาวเล
(ขึ้น๑๕ ค่า “LOY RUE
- การทาพิธีลอยเรือของ
เดือน ๑๑ ) CHAOLAY KOH
ชาวเลขอพรอธิฐานจาก
LIPE FESTIVAL”
บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
- การเต้นรารองเง็ง 7
รอบ

สถานที่

เจ้าภาพหลัก

ถนนบายพาส
อาเภอเมือง

เทศบาลเมืองสตูล

ศาลเจ้าโป้เจ้
เก้ง อาเภอ
เมือง

เทศบาลเมืองสตูล

เกาะหลีเป๊ะ
อาเภอเมือง

อาเภอเมืองสตูล
ส่วนหน้า
(เกาะหลีเป๊ะ)
อบต.เกาะสาหร่าย
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ที่
29

เดือน

งานเทศกาลและ
ประเพณี

พฤศจิกาย งานประเพณีลอย
น 2562 กระทง
“Loykrathong
festival”

รายละเอียดกิจกรรม

สถานที่

เจ้าภาพหลัก

-ประกวดธิดานพมาศ
-ประกวดนางนพมาศ
- ประกวดกระทง
- ประกวดเทพีสูงวัย
-ดนตรีมโหรสพและการออ
กร้านจาหน่ายสินค้า

ลานหน้า
อาเภอมะนัง
ท่าน้า
สวนสาธารณะ
เทศบาลตาบล
กาแพง
ตลาดนัดซอย
10
โรงเรียนบ้าน
ทุ่งเสม็ด
ลานวัฒนธรรม
จังหวัดสตูล

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

(7) สรุปจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
สถิติจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล ประจาปี พ.ศ. 2557 – 2561
ตารางแสดงจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล (คน)
รายละเอียด
ชาวไทย
ชาวต่างชาติ
รวม
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น %

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

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

ปี 2559
1,235,494
159,296
1,394,790
+4.97

ปี 2560
1,252,158
160,087
1,412,245
+3.17

ปี 2561
1,355,145
176,155
1,531,300
+8.43

ที่มา :กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กุมภาพันธ์ 2562

ตารางแสดงจานวนรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล (ล้านบาท)
รายละเอียด
ชาวไทย
ชาวต่างชาติ
รวม
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น %

ปี 2557
5,689.67
598.28
6,287.95
+6.49

ปี 2558
6,327.10
673.44
7,000.54
+ 11.33

ปี 2559
6,838.68
721.32
7,560.00
+7.99

ปี 2560
7237.3
793.28
8,030.58
+5.78

ปี 2561
8,196.61
904.86
9,101.47
+13.34

ที่มา :กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กุมภาพันธ์ 2562
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(8) สถานการณ์และแนวโน้มด้านการท่องเที่ยว
สรุปสถานการณ์พักแรม จานวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้ จากผู้เยี่ยมเยือน จังหวัดสตูล ประจาปี พ.ศ. 2561
เดือน

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
ไตรมาสที่1
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
ไตรมาสที่2
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ไตรมาสที่3
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ไตรมาสที่4
รวม

อัตราการ
เข้าพัก
(ร้อยละ)

จ้านวน
นักท่องเที่ยว
ชาวไทย (คน)

จ้านวน
นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ
(คน)

จ้านวน
นักท่องเที่ยว
(คน)

รายได้จากการ รายได้จาก
ท่องเที่ยวชาว การท่องเที่ยว รายได้จากการ
ไทย (ล้าน
ชาวต่างชาติ
ท่องเทีย่ ว
บาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

72.53 176,170
18,459
194,629
1,510.9
92.7
1,603.7
76.87 159,818
16,729
176,547
1,370.7
84.0
1,454.7
80.32 181,601
19,033
200,634
1,557.5
95.6
1,653.1
76.57 517,589
54,221
571,810 4,439.10 272.3
4,711.50
79.32
97,995
23,136
121,131
464.54
104.21
568.75
71.60
99,324
14,477
113,801
470.90
65.21
536.1
60.08
81,128
15,312
96,440
383.8
68.97
452.8
70.33 278,447
52,925
331,372 1,319.24 238.39 1,557.65
49.22
85,109
8,310
93,419
306.69
31.71
338.4
44.89
70,041
9,674
79,715
252.53
36.40
288.9
41.72
77,367
6,428
83,795
273.44
22.86
296.3
45.28 232,517
24,412
256,929
832.66
90.97
923.60
50.48 108,162
14,124
122,286
531.70
96.02
627.7
66.39 110,349
14,414
124,763
542.54
97.99
640.5
69.50 108,081
16,059
124,140
531.30
109.17
640.5
62.13 326,592
44,597
371,189 1,605.54 303.18 1,908.70
63.58 1,355,145 176,155 1,531,300 8,196.54 904.84 9,101.45
ที่มา :กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2562

สรุปสถานการณ์พักแรม จานวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้ จากผู้เยี่ยมเยือน
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
ไตรมาสที่1
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
ไตรมาสที่2
รวม

จังหวัดสตูล ประจาปี พ.ศ. 2561
อัตราการเข้าพัก
จ้านวนผู้เยี่ยมเยือน
(ร้อยละ)
72.53
76.87
80.32
76.57
79.32
71.60
60.08
70.33
73.45

(คน)
194,629
176,547
200,634
571,810
121,131
113,801
96,440
331,372
903,182

รายได้จากการ
ท่องเที่ยว
(ล้านบาท)
1,603.7
1,454.7
1,653.1
4,711.50
568.75
536.1
452.8
1,557.65
6,269.15

ที่มา :กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2562
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ตารางแสดงจานวนมัคคุเทศก์และบริษัทนาเที่ยว ปี พ.ศ.2562
จ้านวนมัคคุเทศก์
754 คน
จานวนบริษัทนาเที่ยว
160 บริษัท

ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.
2562

ที่มา :กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กุมภาพันธ์ 2562

ตารางแสดงจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 อันดับที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ปี พ.ศ.2561
อันดับ
จ้านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 อันดับ
จ้านวน (คน)
1 Malaysia
๑๓๕,๗๕๐
๒,๒๓๑
2 Chinese
๒,๐๐๒
3 Japan
๑,๙๗๘
4 Singapore
๑,๓๒๓
5 Indonesia
ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2561
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , กุมภาพันธ์ 2562

เนื่องจากจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์ มีทุนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลจึงมีทิศทางเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เป็นลักษณะ
ท่องเที่ยววิธีชีวิตชุมชน ทั้งด้านทางบก และทางทะเล จากสรุปข้อมูลจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสตูลประจาปี ๒๕๕7 – ๒๕61 พบว่ามีแนวโน้มของจานวนและรายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน สัดส่วนนักท่องเที่ยวเป็นชาวไทยร้อยละ ๙0 ชาวต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่า ง
ต่อเนื่อง จังหวัดสตูลมีศักยภาพด้านแหล่ งท่องเที่ยวที่สาคัญคือ อุทยานและหมู่เกาะ และอุทยานธรณีที่มี
จานวนมากครอบคลุมร้อยละ ๔๐ ของจังหวัด ปี ๒๕๖1 ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ (UNESCO) เป็นอุทยาน
ธรณีระดับโลก
(9) สรุปปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ผลจากการส ารวจข้อมูล ในส่ ว นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวและนัก
ทัศนาจรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ภายในจังหวัดสตูล พบว่าปัญหาด้านการ
ท่องเที่ยวที่สาคัญได้แก่ปัญหาด้านบริการขนส่งสาธารณะการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ย ว ความสะอาดของแหล่ง
ท่องเที่ยว คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในสถานที่ท่องเที่ยวและไม่มีศูนย์ข้อมูลในด้านการท่องเที่ยว
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ สาหรับรายละเอียดของปัญหามีดังต่อไปนี้
ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
การเดินทางและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
๑) การบริการขนส่งสาธารณะ
นั กท่องเที่ย วชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศบางส่ ว นที่ใช้บริการขนส่ ง
สาธารณะยังคงพบปัญหาด้านการให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ เช่น ไม่มีจานวนรถสาธารณะที่เพียงพอและ
ครอบคลุมสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัด รถออกไม่ตรงเวลาที่กาหนด พนักงานขับรถไม่สุภาพ ภายในรถ
สกปรกรถมีสภาพเก่า เป็นต้น
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๒) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวบางประเภท เช่น อุทยานแห่งชาติน้าตก/ถ้าในบางพื้นที่เข้าถึงลาบาก
เส้นทางเข้าขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อระยะทางไกล ไม่มีป้ายบอกทางที่ชัดเจนป้ายบอกทางเล็กเกินไปทาให้เกิด
ความสับสนในการเดินทางแหล่งท่องเที่ยว บางแหล่งมีลานจอดรถไม่เพียงพอ จานวนคนที่เข้ามาท่องเที่ยวมาก
เกินไปไม่มีการจากัดนั กท่องเที่ยว การจอดรถของนักท่องเที่ยวไม่มีความเป็นระเบียบบางพื้นที่จอดรถไม่
เอื้ออานวยเบียดกัน บางแหล่งมีมิจฉาชีพเข้ามาหากิน เช่น การล้วงกระเป๋าทุบกระจกรถขโมยทรัพย์สินภายใน
รถเป็นต้น
สถานที่ท่องเที่ยว
๑) ความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยว
ปัญหาเกี่ยวกับภาชนะรองรับขยะในแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีจานวนภาชนะรองรับ
ขยะไม่เพียงพอและบางแห่งจัดวางภาชนะรองรับขยะไม่ทั่วถึงนอกจากนี้แหล่งท่องเที่ยวบางประเภทเช่นวัด
ทะเลน้าตกพบเศษขยะบริเวณหน้าวัดชายหาดน้าตกโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบจัดเก็บขยะและบางแห่ ง
มีถังขยะแต่ช่วงเวลาการจัดเก็บ / ถ่ายขยะไม่เหมาะสมทาให้เศษขยะล้นถังตกเรี่ยราดสกปรกและส่งกลิ่นเหม็น
โดยเฉพาะเศษแก้วที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยว
ปัญหาเกี่ยวกับห้องน้าในแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีห้องน้าไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบ
กับจานวนนักท่องเที่ยวที่ต้องการใช้บริการขาดการดูแลรักษาความสะอาดและส่วนใหญ่เป็นห้องน้ารวมไม่แยก
ห้องน้าหญิงและห้องน้าชาย
ปัญหาเกี่ยวกับร้านขายของฝาก/ของที่ระลึกในแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งร้านขายของ
ฝาก/ของที่ระลึกจาหน่ายสินค้าราคาแพงคุณภาพของสินค้าไม่ได้มาตรฐานและสินค้าบางอย่างหมดอายุ
ปัญหาเกี่ยวกับร้านขายอาหาร/เครื่องดื่มในแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งมีจานวนร้านขาย
อาหาร/เครื่องดื่มไม่เพียงพอกับความต้องการและบางส่วนจาหน่ายอาหาร/ เครื่องดื่มในราคาที่สูงกว่าปกติ
คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในสถานที่ท่องเที่ยว
สื่อที่ใช้ถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์และอุทยานประวัติศาสตร์มีจานวนน้อยข้อมูลไม่ชัดเจนและ
รูปแบบการน าเสนอบางส่ว นไม่เหมาะสมนอกจากนี้แหล่ งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ขาดสื่ อเผยแพร่ข้อมูล ที่เ ป็น
ภาษาอังกฤษทาให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวน้อยหรื อ
ได้รับข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารเป็นภาษาอังกฤษมี
จานวนน้อยไม่เพียงพอกับจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งไม่สามารถดาเนินการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้า งการรับรู้ที่ทั่วถึงแก่นักท่องเที่ยว
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
รู ปแบบการจ้ างงาน การเคลื่ อนย้ ายแรงงาน ฝี มือแรงงาน มาตรฐานแรงงาน ฯลฯ ดังนั้น การจะทราบความ
เคลื่อนไหว หรือการเปลี่ยนแปลงของภาวะแรงงานจึงต้องมีการพิจารณาศึกษาเพื่อกาหนดตัวชี้วัด พร้อมทั้งติดตาม
การเปลี่ ยนแปลง เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ถึงสาเหตุ ของปัญหา รวมถึงทานายหรือคาดการณ์อนาคต อันจะเอื้อ
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการกาหนดแผนงานที่จะต้องทาให้สนองตอบต่อความต้องการของทุกกลุ่ม ทั้งนายจ้าง
และผู้ใช้แรงงานรวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
1. อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน
อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน เป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงสภาพกาลังแรงงานในตลาดแรงงาน
ของจังหวัดสตูล เมื่อเทียบกับประชากรวัยแรงงานทั้งหมด โดยคานวณจากกาลังแรงงานในจัง หวัด เมื่อเทียบ
กับประชากรวัยแรงงานทั้งหมด โดยคานวณจากกาลังแรงงานในจังหวัดสตูล เทียบกับประชากรที่มีอายุ 15 ปี
ขึ้นไป ในจังหวัดสตูล จะพบว่า ค่าเฉลี่ยปี 2561 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานจังหวัดสตูล มีอัตรา
ร้อยละ 69.73 มีสัดส่วนลดลงเล็กน้อยจาก ค่าเฉลี่ยปี 2560 ที่มีอัตรา 70.22
แผนภาพ อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี 2556 - 2561
75

อัตรา (ร้อยละ)

74
73

72.3

71.86

72
70.76

70.44

71

69.73

70
70.22
69
68
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ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดสตูล
หมายเหตุ : อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานในจังหวัด

=

กาลังแรงงานในจังหวัด x 100
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในจังหวัด
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2. อัตราการมีงานทา
อัตราการมีงานทาต่อกาลังแรงงานเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นภาวการณ์มีงานทาในตลาดแรงงานของ
จังหวัดว่ามีสัดส่วนมากน้อยเพียงใด สาหรับอัตราการมีงานทาในภาคเกษตรของจังหวัดสตูล ซึ่งคานวณจาก
ผู้มีงานทาในภาคเกษตรในจังหวัดต่อกาลังแรงงานที่มีงานทาในจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ยปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม
2561) พบว่าอัตราการมีงานทาในภาคเกษตรจังหวัดสตูล มีอัตราลดลงร้อยละ 3.94 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย
ปี 2560 (ค่าเฉลี่ ย ปี 2560 มีร้ อยละ 52.84) (รายละเอียดตามแผนภู มิ 3) ขณะที่อัตราการจ้า งงาน
นอกภาคเกษตร มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.41 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยปี 2560 (ค่าเฉลี่ยปี 2560
มี
ร้อยละ 47.16)
แผนภูมิแสดงอัตราการมีงานทาใน/นอกภาคเกษตรจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี 2557 - 2561
54
52.84

53

อัตรา (ร้อยละ)

52

52.20

51.28
50.51

51

50.76

50

49.24

49
49.49

48
47

47.16
48.73

47.81

46
ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี

อัตราการมีงานทาในภาคการเกษตร
อัตราการมีงานทานอกภาคการเกษตร

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดสตูล
หมายเหตุ : อัตราการมีงานทาใน/นอกภาคเกษตรจังหวัด =

ผู้มีงานทาใน/นอกภาคเกษตรจังหวัด x 100
ผู้มีงานทาในจังหวัด

เมื่อพิจ ารณาอัตราการมีงานทาเฉพาะในส่วนภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยคานวณจากจานวน
ผู้มีงานทาในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเปรียบเทียบกับจานวนผู้มีงานทาทั้งหมด พบว่าอัตราการจ้างงานใน
ภาคการผลิต ค่าเฉลี่ยปี 2561 มีอัตรา 7.12 เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยปี 2560 (ค่าเฉลี่ยปี 2560 มีร้อยละ
6.22) และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยปี 2559 พบว่ามีอัตราเพิ่มขึ้น (ค่าเฉลี่ยปี 2559 มีร้อยละ 6.57)
แผนภูมิแสดงอัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี 2557 - 2561
8
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ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดสตูล
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หมายเหตุ : อัตราการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัด = ผู้มีงานทาในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัด x100
ผู้มีงานทาในจังหวัด

3. อัตราการว่างงาน
อัต ราการว่างงานจังหวัดสตูล ค่า เฉลี่ย ปี 2561 มีอัต ราการว่างงานคิดเป็นร้อ ยละ 1.53 และ
เมื่อพิจารณาแผนภูมิประกอบด้านล่างจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีสัดส่วนที่ลดลงจากค่าเฉลี่ยปี 2560 ที่มีอัตรา
ร้อยละ 1.73
แผนภูมิแสดงอัตราการว่างงานจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี 2557 - 2561
2
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ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดสตูล
หมายเหตุ : อัตราการว่างงานในจังหวัด = จานวนผู้ไม่มีงานทาในจังหวัด x 100
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 ษาวิเ คราะห์กับ จานวนตาแหน่ง งานว่า ง และจานวนผู้ส มัค รงาน โดยเมื่อ
วิเคราะห์ จานวนการบรรจุงานที่สานักงานจัดหางานจังหวัดดาเนินการ เทียบกับจานวนตาแหน่งงานว่างที่
แจ้ง ผ่า นสานัก งานจัด หางานจัง หวัด สตูล จะพบว่า อั ต ราการบรรจุง านต่ อ ตาแหน่ ง งานว่ า ง ปี 2561
(มกราคม-ธั น วาคม 2561) คิด เป็น ร้ อ ยละ 93.86 โดยมีอัตราลดลงจากปี 2560 ที่มีร้อยละ 95.55
ขณะที่ อั ต ราการบรรจุ ง านต่ อ ผู้ ส มั ค รงานภาพรวม ปี 2561 มี อั ต ราร้ อ ยละ 213.92 มี สั ด ส่ ว นที่
เพิ่ ม ขึ้ น จาก ปี 2560 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 147.82 (ที่ ม า สานั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด สตู ล )
แผนภูมิแสดงอัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน/ตาแหน่งงานว่างในจังหวัด ค่าเฉลี่ย ปี 2560 และ 2561
300

อัตรา (ร้อยละ)
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อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน

อัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่าง

หมายเหตุ :
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1. อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานจังหวัดสตูล = ผู้ได้รับการบรรจุงานในจังหวัด x 100
ผู้สมัครงานในจังหวัด
2. อัตราการบรรจุงานต่อตาแหน่งงานว่างจังหวัด = ผู้ได้รับการบรรจุงานในจังหวัด x 100
ตาแหน่งงานว่างในจังหวัด

5. อัตราการจ้างงานแรงงานต่างด้าว
อัตราการจ้างงานแรงงานต่างด้าวต่อจานวนผู้มีงานทาทั้งหมด ณ เดือนธันวาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ
2.43 หมายถึง ผู้มีงานทาทุกๆ 100 คน จะมีการจ้างแรงงานต่างด้าวประมาณ 2 คน และเมื่อเปรียบเทียบกับ
เดือนธันวาคม 2560 พบว่าสัดส่วนของการจ้างงานแรงงานต่างด้าวมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง คิดเป็นร้อยละ
4.33
แผนภูมิ แสดงอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสตูล ณ เดือนธันวาคม ปี 2557 – ปี 2561
6.15
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ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล

6. อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม กม.คุ้มครองแรงงาน/ กม.ความปลอดภัยในการทางาน
อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานสถานประกอบกิจการ เป็นตัวบ่งบอกตัวหนึ่ง
ที่แสดงให้เห็นถึงภาวการณ์ด้านแรงงาน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสูงย่อมส่งผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน และส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานตามมา ซึ่ งเมื่อพิจารณาถึงอัตราการ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบการในจังหวัดต่อจานวนสถานประกอบการที่
ผ่านการตรวจทั้งหมดของจังหวัดพบว่าในปี 2561 มีอัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ของสถานประกอบการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5.26 ส่ ว นกฎหมายความปลอดภั ย ในการท างานของสถาน
ประกอบการมีอัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 2.53
7. อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการ
การเกิดข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งในสถานประกอบการ เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงานจะแสดงให้เห็นถึงทิศทาง
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างว่ามีทิศทางหรือแนวโน้มไปในทางใด การเกิดข้อพิพาทแรงงานนั้นมี
ผลมาจากการที่ลูกจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องต่อนายจ้าง และหากไม่สามารถยุติ หรือตกลงกันได้ก็จะเกิดเป็นข้อพิ พาท
แรงงานขึ้น สาหรั บจั งหวัด สตู ลไม่เ คยมีข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการแต่อย่างใด
อาจเนื่องมาจาก สถานประกอบการในจังหวัดสตูลกว่าร้อยละ 99 เป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก ทาให้
นายจ้างดูแลสถานประกอบการดูแลลูกจ้างได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้าง
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สถานการณ์แรงงานจังหวัดสตูล
สถานการณ์แรงงานจังหวัดสตูล ปี 2561 (ช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561) นาเสนอข้อมูล ใน
ประเด็นต่างๆ ตามลาดับคือ
๑) กาลังแรงงาน การมีงานทา การว่างงาน
๒) การส่งเสริมการมีงานทา
๓) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
๔) การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ
๕) การประกันสังคม

1) กาลังแรงงาน การมีงานทา การว่างงาน
สานักงานสถิติจั งหวัดสตู ล ได้ดาเนินการส ารวจภาวะการทางานของประชากร โดยในช่วง ปี 2561
เดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ จังหวัดสตูลมีประชากรเฉลี่ย 283,905 คน โดยสัดส่วน
ของประชากรเพศชายมีมากกว่ าเพศหญิงเล็ กน้อย กล่าวคือเพศชาย มีจานวน 143,015 คน คิดเป็นร้ อยละ
50.37 ขณะที่เพศหญิง มีจานวน 140,890 คน คิดเป็นร้อยละ 49.63 โดยประชากรทั้งหมดพบว่าเป็นผู้อยู่ในวัย
ทางาน หรืออายุ 15 ปีขึ้นไปเฉลี่ย มีจานวน 215,573 คน คิดเป็นร้อยละ 75.93 ขณะที่ผู้มีอายุต่ากว่า 15 ปี
เฉลี่ย มี 68,332 คน คิดเป็นร้อยละ 24.07
แผนภูมิแสดงโครงสร้างประชากรจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561)
ประชากรรวม
283,905

ผู้อยู่ในวัยทางาน
(อายุ 15 ปีขึ้นไป)
215,573

ผู้ไม่อยู่ในวัยทางาน
(อายุต่ากว่า 15 ปี)
68,332

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
151,279

ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
64,294

ผู้มีงานทา
148,003

ทางานบ้าน
23,380

ผูว้ ่างงาน
2,310

เรียนหนังสือ
13,407

ผู้รอฤดูกาล
966

อื่นๆ
27,507
ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดสตูล
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ในกลุ่มผู้อยู่ในวัยทางาน (ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป) จานวน 215,573 คน พบว่าเป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
จานวน 151,279 คน โดยจาแนกเป็นผู้มีงานทา 148,003 คน คิดเป็นร้อยละ 97.83 ของผู้อยู่ในกาลัง
แรงงานทั้งหมด ขณะที่ผู้ว่างงาน จานวน 2,310 คน คิดเป็นร้อยละ 1.53 เมื่อเปรียบเทียบการมีงานทา
ระหว่างเพศ ปี 2561 จะพบว่า เพศชายมีอัตราส่วนของการมีงานทาหรืออัตราการจ้างงานมากกว่าเพศหญิง
(คานวณจากผู้มงี านทาจาแนกเพศต่อผู้อยู่ในกาลังแรงงานทั้งหมด) กล่าวคือเพศชายมีอัตราร้อยละ 56.68 ขณะที่
เพศหญิงมีร้อยละ 41.15 และเมื่อพิจารณาในภาพรวมจะพบว่าอัตราการมีงานทาซึ่งคานวณจากสัดส่วนผู้มี
งานทาต่อผู้อยู่ในกาลังแรงงาน มีอัตราร้อยละ 97.83 นั่นหมายความว่าผู้อยู่ในกาลังแรงงาน 100 คน จะมี
งานทาประมาณ 98 คน ซึ่งอัตราการจ้างงานในภาพรวม ปี 2561 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยปี 2560 ที่มี
อัตราร้อยละ 97.80
ส่วนอัตราว่างงานซึ่งคานวณจากผู้ว่างงานต่อผู้อยู่ในกาลังแรงงาน มีอัตรา 1.53 โดยเพศชายจะมี
อัตราการว่างงานสูงกว่าเพศหญิง กล่าวคือ เพศชาย มีจานวน 1,376 คน (อัตราร้อยละ 0.91) ขณะที่เพศหญิง มี
จานวน 934 คน (อัตราร้อยละ 0.62) ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบอัตราการว่างงานกับปีที่แล้ว พบว่า ลดลงจาก
ค่าเฉลี่ย ปี 2561 ที่มีอัตราการว่างงานเฉลี่ยร้อยละ 1.73 (รายละเอียดตามตาราง 7)
ตาราง แสดงประชากรจังหวัดสตูล จาแนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน
ค่าเฉลี่ย ปี 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561)
สถานภาพแรงงาน
ประชากรรวม
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
- ผู้มีงานทา
- ผู้ว่างงาน
- กาลังแรงงานรอฤดูกาล
ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
- ทางานบ้าน
- เรียนหนังสือ
- อื่นๆ
ประชากรอายุต่ากว่า 15 ปี
อัตราการว่างงาน

รวม
283,905
215,573
151,279
148,003
2,310
966
64,294
23,380
13,407
27,507
68,332
1.53

ชาย
143,015
108,111
87,372
85,753
1,376
243
20,739
263
6,627
13,849
34,904
0.91

หญิง
140,890
107,462
63,907
62,250
934
723
43,555
23,117
6,780
13,658
33,428
0.62

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดสตูล
หมายเหตุ :

1. อัตราการจ้างงานต่อกาลังแรงงาน = ผู้มีงานทา x 100
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
2. อัตราการว่างงาน
= ผู้ว่างงาน x 100
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
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2) การส่งเสริมการมีงานทา
2.1. การจัดหางานภายในประเทศ

ภารกิจการส่ งเสริ มให้ ประชาชนมี งานท าเป็ นภารกิ จหลั กของกระทรวงแรงงาน ซึ่งดาเนิ นการ โดย
สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล การส่งเสริมการมีงานทาในรูปแบบการจัดหางานมีทั้งการหางานในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยการจัดหางานในจังหวัดสตูล ในช่วงปี 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561) มีตาแหน่งงานว่างที่
แจ้งผ่านสานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล 3,029 อัตรา ซึ่งมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 7.87
(ปี 2560 มีตาแหน่งงานว่างทั้งสิ้น 2,808 อัตรา)
ในส่วนของยอดผู้ลงทะเบียนสมัครงานในปี 2561 นี้ พบว่ามีจานวนทั้งสิ้น 1,329 คน ลดลงจาก
ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 26.78 (ปี 2560 มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานทั้งสิ้น จานวน 1,815 คน) ขณะที่ผู้
ได้รับ การบรรจุง านในปีนี้ มีจานวนทั้ง สิ้น 2,843 คน เพิ่ม ขึ้น จากปีที่แ ล้ว คิด เป็น ร้อ ยละ 5.96 (ปี
2560 มีจานวนทั้งสิ้น 2,683 คน)
แผนภูมิ แสดงข้อมูลเปรียบเทียบตาแหน่งงานว่าง/การสมัครงาน/การบรรจุงาน ปี 2560 และปี 2561
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3,000
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2.2 ตาแหน่งงานว่าง
สาหรับตาแหน่งงานว่างปี 2561 พบว่าเป็นชาย 218 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 7.20 ของตาแหน่งงาน
ว่างทั้งหมด จะที่เพศหญิงมี จานวน 152 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 5.02 และไม่ระบุเพศมี จานวน 2,659 อัตรา
คิดเป็ น ร้อยละ 87.78 การที่ตาแหน่ งว่างไม่ได้ระบุเพศแสดงให้ เห็ นว่า สถานประกอบการหรื อนายจ้ า ง
พิจารณาเห็นว่างานโดยทั่วไป ไม่ใช่ว่าชายหรือหญิงก็สามารถทาได้เช่นกัน หรือไม่มีความแตกต่างในเรื่องเพศ
ในอีกประการหนึ่ง นายจ้างพิจารณาเห็นว่า การไม่ระบุเพศจะมีผลดีในด้านโอกาสการคัดเลือกมากกว่า
แผนภูมิ แสดงตาแหน่งงานว่างในจังหวัดสตูลแยกตามเพศ ปี 2561
ชาย
218 อัตรา
7.20%

หญิง
152 อัตรา
5.02%

ไม่ระบุ
2,659 อัตรา
87.78%

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล
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เมื่อพิจารณาจานวนผู้มาลงทะเบียนสมัครงานในภาพรวม ปี 2561 พบว่ามีทั้งสิ้น 1,329 คน เป็นชาย
724 คน ร้อยละ 54.48 และเป็นหญิง 605 คน ร้อยละ 45.52 และการบรรจุงานมีผู้ได้รับการบรรจุให้
มีงานทาทั้ง สิ้น 2,843 คน โดยสัด ส่ว นของเพศหญิง จะได้รับการบรรจุงานมากกว่า เพศชายกล่า วคือผู้
บรรจุง านที่เ ป็น เพศหญิง มีสัดส่วนร้อยละ 52.41 (1,490 คน) ขณะที่เพศชายมีสัดส่วนร้อยละ 47.59
(1,353 คน)
แผนภูมิ แสดงตาแหน่งงานว่าง/ผู้สมัครงาน/และการบรรจุงาน จาแนกตามเพศ ปี 2561
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สาหรับตาแหน่งงานว่างตามระดับการศึกษา ปี 2561 นี้ พบว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ มีความ
ต้องการจ้างงานผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและต่ากว่ามากที่สุด จานวน 1,250 อัตรา รองลงมาได้แก่
ระดับมัธยมศึกษา จานวน 921 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 41.27 และ 30.41 ตามลาดับ ขณะที่ระดับปริญญาตรี
มีตาแหน่ งงานว่ างรองรั บน้ อยที่สุ ดเพี ยง 162 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 5.35 ส าหรับผู้ สมัครงานปี 2561 นี้
ส่วนใหญ่เป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจานวน 790 คน รองลงมาเป็นระดับปริญญาตรี จานวน 262 คน
คิดเป็นร้อยละ 59.44 และ 19.71 ตามลาดับ ขณะที่ผู้สมัครงานระดับปริญญาโทมีน้อยที่สุดเพียง 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.08
สาหรับการบรรจุงาน พบว่าผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้รับการบรรจุงานมากที่สุด โดยได้รับ
การบรรจุง านทั้ง สิ ้น 1,305 คน รองลงมาเป็น ระดับ ปริญ ญาตรี 726 คน คิดเป็นร้อยละ 45.90และ
25.54 ตามลาดับ ขณะที่ระดับปริญญาโทมีลูกจ้างได้รับการบรรจุงานน้อยที่สุด 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.07
แผนภูมิแสดงตาแหน่งงานว่าง/ผู้สมัครงาน/บรรจุงาน จาแนกตามระดับการศึกษา ปี 2561
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ด้านอาชีพพบว่า ปี 2561 นี้ อาชีพที่มีตาแหน่งงานว่างสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) อาชีพเสมียน
เจ้าหน้าที่ จานวน 804 อัตรา 2) อาชีพงานพื้นฐาน จานวน 737 คน และ 3) พนักงานบริการ พนักงานขาย
ในร้า นค้า และตลาด จานวน 719 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 26.54 24.33 และ 23.74 ตามลาดับ ขณะที่
อาชีพผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง (แปรรูปขั้นพื้นฐาน) มีตาแหน่งงานว่างรองรับน้อยที่สุด จานวน
27 อัตรา หรือคิดเป็นร้อยละ 0.89 สาหรับอาชีพที่มีผู้สมัครงานสูงสุดคือ อาชีพ เสมียน เจ้าหน้าที่ จานวน
370 คน รองลงมาคือ อาชีพงานพื้นฐาน จานวน 362 คน คิดเป็นร้อยละ 27.84 และ 27.24 ตามลาดับ
สาหรับอาชีพผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ มีการสมัครงานน้อยที่สุด จานวน 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.08 ส่วนการบรรจุงานมี การบรรจุงานในอาชีพเสมียน เจ้าหน้าที่มากที่สุด จานวน 771 คน
รองลงมาคืออาชีพพนักงานบริการ พนักงานขายในร้า นค้า และตลาด จานวน 696 คน หรือคิดเป็นร้อยละ
27.12 และ 23.25 ตามลาดับ และอาชีพผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง (แปรรูปขั้นพื้นฐาน)
มีการบรรจุพนักงานเข้าทางานน้อยที่สุด จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 0.84
แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบข้อมูลตาแหน่งงานว่าง/ผู้สมัครงาน/การบรรจุงาน จาแนกตามอาชีพ ปี 2561
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หากศึกษาตามประเภทอุตสาหกรรมพบว่าประเภทอุตสาหกรรมที่มีตาแหน่งงานว่างสูงสุด 3 อันดับแรก
ในปี 2561 คือ 1) การผลิ ต จานวน 854 อั ต รา 2) การขายส่ ง การขายปลี ก การซ่ อ มแซมยานยนต์
รถจั ก รยานยนต์ จานวน 821 อั ต รา และ 3) การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและคมนาคม จานวน 359
อัตรา คิดเป็นร้อยละ 28.19 27.10 และ 11.85 ตามลาดับ สาหรับอุตสาหกรรมองค์การระหว่างประเทศ
และองค์การต่างประเทศอื่นๆ และสมาชิก มีตาแหน่งงานว่างรองรับน้อยที่สุด จานวน 1 อัตรา คิดเป็นร้อยละ
0.03 ส่วนการบรรจุงาน พบว่าอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานสูงสุด คือการขายส่ ง การขายปลี ก การซ่ อ มแซม
ยานยนต์ รถจั ก รยานยนต์ จานวน 808 คน รองลงมาคือการผลิต จานวน 766 คน คิดเป็นร้อยละ 28.42
และ 26.94 ตามลาดับ สาหรับอุตสาหกรรมองค์การระหว่างประเทศ และองค์การต่างประเทศอื่นๆ และสมาชิก
มีการบรรจุพนักงานเข้าทางานน้อยที่สุด จานวน 1 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.04
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ตารางแสดงจานวนตาแหน่งงานว่างและการบรรจุงานจังหวัดสตูลจาแนกตามอุตสาหกรรม ปี 2561
ประเภทอุตสาหกรรม

ตาแหน่งงานว่าง
อัตรา ร้อยละ
35
1.16
18
0.59
854 28.19
65
2.15
5
0.17
821 27.10
63
2.08
359 11.85
84
2.77
134
4.42
11
0.36

บรรจุงาน
คน
ร้อยละ
32
1.13
9
0.32
766 26.94
60
2.11
5
0.18
808 28.42
41
1.44
333 11.71
74
2.60
127
4.47
11
0.39

1. เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
2. การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
3. การผลิต
4. การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา
5. การก่อสร้าง
6. การขายปลีก และขายส่ง การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์
7. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
8. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม
9. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
10. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
11. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การใช้เช่า และบริการทางธุรกิจ
12. การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกัน
171
5.65
172
6.05
สังคมภาคบังคับ
13. กิจกรรมวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
0
0.00
0
0.00
14. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
8
0.26
8
0.28
247
8.15
244
8.58
15. การศึกษา
55
1.82
54
1.90
16. การบริการด้านสุขภาพและงานด้านสังคมสงเคราะห์
17. ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
66
2.19
66
2.32
16
0.53
16
0.56
18. การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่นๆ
16
0.53
16
0.56
19. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
1
0.03
1
0.04
20. องค์การระหว่างประเทศ และองค์การต่างประเทศอื่นๆ
0
0.00
0
0.00
21. ไม่ระบุประเภทอุตสาหกรรม
3,029 100.00 2,843 100.00
รวม
ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล

ช่วงอายุของแรงงานที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุด ภาพรวม ปี 2561 พบว่าอยู่ในช่วงอายุ 1824 ปี จานวน 1,225 อัตรา รองลงมาคือช่วงอายุ 25-29 ปี จานวน 516 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 40.44 และ
17.04 ตามลาดับ และช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีตาแหน่งงานว่างรองรับน้อยที่สุด จานวน 71 อัตรา คิดเป็นร้อยละ
2.34 และผู้สมัครงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 18-24 ปี มากที่สุด จานวน 466 คน รองลงมาเป็นผู้สมัครงาน
ในช่วงอายุ 25-29 ปี จานวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 35.06 และ 22.81 ตามลาดับ ขณะเดียวกัน ผู้อยู่
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ในช่วงอายุ 30-39 ปี ได้รับการบรรจุงานสูงสุด จานวน 1,086 คน (38.20) รองลงมาคือช่วงอายุ 25-29
ปี จานวน 587 คน (20.65) และช่วงอายุ 15-17 ปี ได้รับการบรรจุงานน้อยที่สุดเพียง 21 คน คิดเป็นร้อยละ 0.74
แผนภูมิ แสดงการบรรจุงานจังหวัดสตูล จาแนกตามช่วงอายุ ปี 2561
50-59 ปี
182 คน
6.40%

60 ปีขึ้นไป 15-17 ปี
29 คน
21 คน
1.02%
0.74%

18-24 ปี
476 คน
16.74%

40-49 ปี
462 คน
16.25%
30-39 ปี
1,086 คน
38.20%

25-29 ปี
587 คน
20.65%

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล

2.3 แรงงานต่างด้าว
จานวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือ ณ เดือนธันวาคม 2561 มีจานวน 2,246 คนดังนี้
2.3.1 แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย
ณ เดือนธันวาคม 2561 จังหวัดสตูลมีแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายคงเหลือ ทั้งสิ้น 2,246 คน
โดยส่ว นใหญ่เ ป็น แรงงานต่างด้าวพิสูจน์สัญชาติและได้รับอนุญาตทางาน จานวน 1,138 คน (ร้อ ยละ
50.67) รองลงมาคือ แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานตาม MOU จานวน 901 คน (ร้อยละ 40.12)
แรงงาน ต่างด้าวประเภทชั่วคราว (มาตรา 9) จานวน 203 คน (ร้อยละ 9.04) และแรงงานต่างด้าวที่ส่งเสริม
การลงทุนและกฎหมายอื่นๆ (มาตรา 12) จานวน 4 คน (ร้อยละ 0.18)
แผนภูมิแสดงแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจังหวัดสตูล จาแนกตามประเภทการได้รับอนุญาต
4000

จานวน (คน)

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

901

1,138

203
4

ประเภทแรงงานต่างด้าว

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล
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หากพิจารณาตามสัญชาติของแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายประเภทชั่ว คราว (ตามมาตรา9)
จานวน 203 คน พบว่ามีแรงงานต่างด้าวสัญชาติฟิลิปปินส์ มากที่สุด จานวน 34 คน รองลงมาได้แก่สัญชาติจีน
จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75 และ 13.30 ตามลาดับ ทั้งนี้อาชีพที่แรงงานต่างด้าวดังกล่าวข้างต้น
เข้ามาทางานมากที่สุด คือ 1) ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ จานวน 80 คน 2) ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับ
อาวุโส และผู้จัดการ ต่างๆ จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 39.41 และ 24.63 ตามลาดับ
2.3.2 แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย
สาหรับแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย ณ เดือนธันวาคม 2561 คงเหลือ 1,377 คน
โดยเป็นแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติมติครม. (พม่า ลาว กัมพูชา) จานวน 1,374 คน และแรงงานต่างด้าว
ประเภท ชนกลุ่มน้อย จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 99.78 และ 0.22 ตามลาดับ
2.4 แรงงานไทยในต่างประเทศ
สาหรับปี 2561 มีแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทางานต่างประเทศ จานวน 34 คน
เป็นเพศชาย จานวน 6 คน และเพศหญิง จานวน 14 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 58.82 และ 41.18 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาจากระดับการศึกษาของผู้ที่แจ้งความประสงค์เดินทางไปทางานต่างประเทศ ส่วนใหญ่พบว่าเป็น
ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 52.94 รองลงมาคือผู้จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาจานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 26.47 ผู้จบการศึกษาระดับปวส. จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 14.71
และผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.88
ในส่วนของการอนุญาตให้ไปทางานต่างประเทศ ปี 2561 (มกราคม– ธันวาคม 2561) พบว่ามี
จานวนทั้งสิ้น 40 คน หากพิจารณาตามวิธีการเดินทาง พบว่าทั้งหมดเดินทางแบบ Re-Entry (การกลับไป
ทางานอีกครั้งหนึ่ง โดยการต่ออายุสัญญามากที่สุด)
แรงงานไทยในจังหวัดสตูลที่เดินทางไปทางานตามที่ได้รับอนุญาต ภาพรวมปี 2561 พบว่า เดินทาง
ไปทางานใน 3 ภูมิภาค คือ ภูมิภาคเอเชีย จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ภูมิภาคตะวันออกกลาง จานวน
11 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 และ ภูมิภาคยุโรป จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50
2.5 การแนะแนวและส่งเสริมการมีอาชีพ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีงานทาในจังหวัดสตูล สาหรับปี 2561 มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมี
งานทารวม 5 กิจกรรม มีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 66 ครั้ง ผู้ได้รับประโยชน์รวม 4,334 คน กิจกรรมที่จัด
ได้แก่ แนะแนวอาชีพ จานวน 52 ครั้ง ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ จานวน 11 ครั้ง ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเพื่อผู้สูงอายุ/อบรมผู้รับงานไปทาที่บ้านและประสานให้เกิดการรับงานไปทาที่บ้าน จานวนกิจกรรมละ 1
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 78.78 16.66 และ 1.52 ตามลาดับ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผู้ไดรับประโยชน์แยกตามเพศ
พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย กล่าวคือ เพศหญิงมีร้อยละ 66.66 ขณะที่เพศชายมี
ร้อยละ 33.34
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ตารางแสดงกิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานทาในจังหวัดสตูล จาแนกตามประเภทกิจกรรม ปี
2561
ผู้ได้รับประโยชน์ (คน)

กิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานทา

จานวนครั้ง
ที่จัดกิจกรรม

ชาย

หญิง

รวม

1. แนะแนวอาชีพ
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อผู้สูงอายุ
4. อบรมผู้รับงาน/ผู้นากลุ่มรับงานไปทาที่บ้าน
5. ประสานให้เกิดการรับงานไปทาที่บ้าน
รวม

52
11
1
1
1
66

1,172
273
0
0
0
1,445

2,453
401
7
14
14
2,889

3,625
674
7
14
14
4,334

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล

2.6 การส่งเสริมคนพิการให้มีงานทา
รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยการกาหนดยุทธศาสตร์ และมาตรการรองรับเพื่อ
ช่วยเหลือคนพิการให้มีอาชีพ มีงานทา มีรายได้เป็นของตนเอง ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม และ
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้กาหนดให้มีการจ้างงานคนพิการ ใน
ระบบสัดส่วนโดยสถานประกอบการเอกชนที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปต้องรับคนพิการเข้าทางานในอัตราส่วนลูกจ้าง
ทุก 100 คนต่อคนพิการ 1 คน หากสถานประกอบการใดไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทางานจะต้องส่งเงิน
เข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแทน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือให้คนพิการที่อยู่ในวัยแรงงานและมีศักยภาพ
ได้มีงานทา มีอาชีพที่มั่นคงและรายได้ที่แน่นอน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นสาหรับคนพิการ
ในจังหวัดสตูล ที่ขึ้นทะเบียนไว้ ณ สานักงานพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล มีจานวน
ทั้งสิ้น 8,843 คน สัดส่วนเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน คิดเป็นร้อยละ 2.87 (ไตรมาสก่อน มีจานวนทั้งสิ้น 8,596 คน)

3) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ในรอบปี 2561 สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ดาเนินการฝึกอบรมพัฒนาผู้ใช้แรงงานในรูปแบบ
ต่างๆ ได้แก่ การฝึกเตรียมเข้าทางาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการ
ฝึกเสริมทักษะ เพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมประเทศต่างๆ ขณะเดียวกันเป็นการ
พัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยภาพรวมของการฝึกต่างๆ ใน ปี 2561
การฝึกเตรียมเข้าทางานในรอบ ปี 2561 มีจานวนทั้งสิ้น 158 คน หากพิจารณาตามกลุ่มอาชีพ
พบว่ากลุ่มอาชีพที่มีการฝึกเตรียมเข้าทางานมี 3 กลุ่มอาชีพ 3 อันดับแรกคือ 1) ช่างเครื่องกล จานวน 66 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.77 2) ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 22.15 และ 3)
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 19.62 มีผู้ผ่านการฝึก จานวน 74 คน และได้งานทา
จานวน 46 คน นอกจากนั้นยังอยู่ในระหว่างการฝึก
สาหรับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ใน ปี 2561 จานวนทั้งสิ้น 1,064 คน อัตราการฝึกลดลงจากปี
ที่แล้ว กล่าวคือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.77 (ปี 2560 มีการฝึกยกระดับ จานวน 1,006 คน เมื่อพิจารณาตามกลุ่ม
อาชีพที่ฝึ กสู งสุ ด 3 อัน ดับ แรก ได้แก่ 1) ธุรกิจและบริการ จานวน 645 คน 2) ช่างเครื่องกล จานวน
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237 คน และ 3) ช่าง อุตสาหกรรมศิลป์ จานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 60.62 22.27 และ 11.47
ตามลาดับ สาหรับกลุ่มช่างอุ ตสาหการ มีผู้เข้ารับการฝึกยกระดับน้อยที่สุด จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ
1.88 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผู้ผ่านการฝึกในปี 2561 พบว่า มีจานวน 1,002 คน คิดเป็นร้อยละ 94.17
แผนภูมิแสดงการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จาแนกตามกลุ่มอาชีพ
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ที่มา : สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

นอกจากนี้สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ยังได้มีการฝึกเสริมทักษะให้กับผู้สนใจ โดยใน ปี 2561
(มกราคม-ธันวาคม 2561) พบว่ามีผู้เข้ารับการฝึกเสริมทักษะทั้งสิ้น จานวน 221 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปี
2560พบว่ามีสัดส่วนลดลงเป็นจานวนมาก คิดเป็นร้อยละ 78.93 และหากพิจารณากลุ่มอาชีพพบว่ามีการฝึก
3 กลุ่มอาชีพ คือ 1) กลุ่มช่างก่อสร้าง จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 18.10 2) อุตสาหกรรมศิลป์ จานวน
47 คน คิดเป็นร้อยละ 21.27 และ 3) ธุรกิจและบริการ จานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 60.63 เมื่อ
พิจารณาถึงผู้ผ่านการฝึกพบว่ามีร้อยละ 99.55
นอกจากการฝึกอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานในรูปแบบต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว สานักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานสตูล ยังมีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับผู้สนใจ โดยใน ปี 2561 มีผู้เข้ารับการทดสอบ
ทั ้ง สิ ้น 207 คน กลุ่ ม อาชี พ ที่ มี ผู้ ส นใจเข้ า ทดสอบ 3 กลุ่ ม ได้ แ ก่ 1) กลุ่ ม ช่ า งไฟฟ้ า อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์
คอมพิวเตอร์ จานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 42.02 2) กลุ่มช่างเครื่องกล จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ
28.99 3) กลุ่มธุรกิจและบริการ จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 28.99
 การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน
สถานการณ์ด้านแรงงาน ในปี 2561 ประชากรและกาลังแรงงาน จังหวัดสตูลมีประชากร จานวน
283,905 คน และพบว่าเป็น ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน จานวน 151,279 คน และเป็นผู้มีงานทา จานวน
148,003 คน คิดเป็นร้อยละ 97.83 ของกาลังแรงงานในปัจจุบัน ขณะที่มีผู้ว่างงาน จานวน 2,310 คน
คิด เป็น ร้อ ยละ 1.53 ของกาลัง แรงงาน ทั้ง นี้ ทางานในภาคเกษตร จานวน 75,120 คน หรือ ร้อยละ
50.76 และทางานนอกภาคเกษตร จานวน 72,883 คน หรือร้อยละ 49.24

หน้า 142

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖2

ในภาพรวมของจังหวัดสตูล พบว่ากาลังแรงงานในจังหวัดยังขาดทักษะทางด้านภาษา และให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาตนเองในด้านภาษาไม่มากนัก ขณะที่การผลิตบุคลากร/การฝึกอบรมต่างๆ ยังคงมีการผลิตออกมาอย่าง
ต่อเนื่องไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งอาจเนื่องมาจากค่านิยมที่ต้องการส่งบุตรหลานเรียนต่อ
ในสายสามัญ มากกว่าสายอาชีพ ส่วนภาคการผลิตในจังหวัดก็ยังคงขาดแคลานแรงงานในระดับล่างหรือไร้ฝีมือ และ
แรงงานที่มีทักษะฝีมือตามมาตรฐานในบางสาขา ในขณะที่แรงงานบางส่วนยังคงมีการเคลื่อนย้ายไปทางานในจังหวัด
ใหญ่ ทั้งนี้ แนวโน้ มของตลาดแรงงานในจั งหวั ดสตู ล ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร มีความต้องการและ
ความสามารถในการรองรับแรงงานในพื้นที่ได้เป็นจานวนมาก
 การสาธารณสุข
(๑) ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข และหน่วยงานด้านสาธารณสุข
จังหวัดสตูล มีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ คือ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล และศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดสตูลไม่มีโรงพยาบาลเอกชน มีแต่สถานบริการที่ให้บริการใน
คลินิกเวชกรรม 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 ๒๕๖๑

(๒) ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข/จานวนเตียงต่อจานวนประชากร
จังหวัดสตูล มีจานวนสถานบริการสาธารณสุขที่มีความครอบคลุมของจานวนเตียงต่อจานวนประชากร ดังนี้
ตาราง แสดงจานวนสถานบริการสาธารณสุขและอัตราส่วนเตียงต่อประชากร
สถานบริการสาธารณสุข จ้านวนประชากร
โรงพยาบาลสตูล
๑๑๔,๔๖๘
โรงพยาบาลละงู
๗๒,๕๓๒
โรงพยาบาลควนโดน
๒๖,๖๔๖

จ้านวนเตียง
๑๘๖
๖๐
๓๐

อัตราส่วนเตียง : ประชากร
๑ : ๖๑๕
๑ : ๑,๒๐๙
๑ : ๘๘๘
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สถานบริการสาธารณสุข จ้านวนประชากร
โรงพยาบาลควนกาหลง
๓๔,๙๗๒
โรงพยาบาลท่าแพ
๒๙,๔๒๐
โรงพยาบาลทุ่งหว้า
๒๔,๑๔๑
โรงพยาบาลมะนัง
๑๘,๒๖๕

จ้านวนเตียง
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐

อัตราส่วนเตียง : ประชากร
๑ : ๑,๑๖๖
๑ : ๙๘๑
๑ : ๘๐๕
๑ : ๖๐๙
ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

(๓) ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนในช่วงปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑
จังหวัดสตูล มีข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนในช่วงปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ดังนี้

ตาราง แสดงข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑
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

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

๑.2
ไม่เกิน ๑๕
ไม่เกิน ๙
ไม่เกินร้อยละ ๗
ไม่เกินร้อยละ ๒๕
ไม่เกินร้อยละ ๑๐

๑๔.๗๑ ๑๔.๔๕ ๑๓.๐๔ ๑๑.๕๐ ๑๖.๑๘
๕.๒๓ ๕.๓๑ ๕.๒๑ ๔.๘๕ ๕.๒๕
๐.๙๕ ๐.๙๑ ๐.๗๘ ๐.๖๗ ๑.๑๐
๒๑.๘๗ ๐.๐๐ ๔๘.๔๓ ๘๑.๘๓ ๔๐.๐๘
๕.๙๑ ๖.๓๘ ๗.๙๙ ๗.๙๑ ๖.๐๑
๗.๔๕ ๘.๓๕ ๗.๙๒ ๖.๗๒ ๖.๗๒
๒๖.๔๐ ๒๕.๙๙ ๒๔.๓๓ ๓๕.๖๑ ๓๕.๖๑
๑๓.๙๐ ๑๓.๑๓ ๑๔.๒๙ ๑๔.๖๕ ๑๔.๖๕

ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ,ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

(๔) ข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จานวน ๑๐ อันดับแรก ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑
จังหวัดสตูล มีข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ในช่วงปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ดังนี้
ตาราง แสดงโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับแรกของจังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑
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 ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙
ปี ๒๕๖๐
ปี ๒๕๖๑
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 ๕๑๐๘ ๑๖๓๐.๘๒ ๓๕๖๔ ๑๑๓๗.๘๗
๕๐๒
๑๖๕.๔๔ ๑๗๗๙
๕๗๘.๕๔
๖๔๓
๒๐๙.๑๑
๗๕๕
๒๔๑.๐๕
๘๗๓
๒๗๘.๗๒
๕๙๔
๑๙๕.๗๖
๕๔๕
๑๗๗.๒๔
๖๑๔
๑๙๙.๖๘
๔๘๓
๑๕๔.๒๑
๔๕๒
๑๔๔.๓๑
๓๗๖
๑๒๓.๙๒
๑๘๑
๕๘.๘๖
๑๕๒
๔๙.๔๓
๓๔๘
๑๑๑.๑๑
๗๓
๒๓.๓๑
๑๘๔
๖๐.๖๔
๑๘๗
๖๐.๘๑
๒๙๕
๙๕.๙๔
๒๗๓
๘๗.๑๖
๒๕๒
๘๐.๔๖
๔๖๖
๑๕๓.๕๘
๕๑๗
๑๖๘.๑๓
๓๑๑
๑๐๑.๑๔
๒๒๖
๗๒.๑๕
๒๘๒
๙๐.๐๓
๖๙
๒๒.๗๔
๑๑๖
๓๗.๗๒
๖๘
๒๒.๑๑
๑๓๕
๔๓.๑๐
๑๓๕
๔๓.๑๐
๙๘
๓๒.๓๐
๑๑๐
๓๕.๗๗
๘๗
๒๘.๒๙
๗๖
๒๔.๒๖
๖๕
๒๐.๗๕
๕๐
๑๖.๔๘
๗๔
๒๔.๐๗
๗๖
๒๔.๗๒
๗๑
๒๒.๖๗
๖๖
๒๑.๐๗
๓๖
๑๑.๘๖
๔๘
๑๕.๕๑
๔๔
๑๔.๓๑
๔๔
๑๔.๐๕
๕๕
๑๗.๕๖

ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล , ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
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(๕) ข้อมูลสาเหตุการตาย ๑๐ อันดับแรก ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑
จังหวัดสตูล มีข้อมูลสาเหตุการตาย ในช่วงปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ดังนี้
ตาราง แสดงสาเหตุการตาย ๑๐ อันดับแรกของจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑
โรค

๑. มะเร็ง (รวมทุกชนิด)
๒. หลอดเลือดสมอง
๓. หัวใจขาดเลือด
๔. ปอดอักเสบ
๕. อุบัติเหตุจากการขนส่ง
๖. ไตวาย
๗. เบาหวาน
๘. ความดันโลหิตสูง
๙. ติดเชื้อในกระแสเลือด
๑๐. โรคเรื้อรังของระบบทางเดิน
หายใจส่วนล่าง

ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙
ปี ๒๕๖๐
ปี ๒๕๖๑
จานวน อัตราตาย : จานวน อัตราตาย : จานวน อัตราตาย : จานวน อัตราตาย :
แสน
แสน
แสน
แสนประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
๑๓๒
๔๒.๔๓ ๑๔๗
๔๖.๘๑ ๑๕๖ ๔๘.๙๖
๓๖
๒๔.๔๓ ๑๐๑
๓๒.๑๖ ๑๑๑ ๓๔.๘๓
๑๐๑
๓๒.๑๖ ๘๑
๒๕.๕๘ ๘๔ ๒๖.๓๖
๗๖
๒๔.๒๐ ๑๐๖
๓๓.๔๘ ๖๙ ๒๑.๖๕
๕๔
๑๗.๑๙ ๖๒
๑๙.๕๘ ๖๖ ๒๐.๗๑
๓๑
๙.๘๗ ๔๖
๑๔.๕๓ ๖๔ ๒๐.๐๘
๓๘
๑๒.๑๐ ๓๗
๑๒.๓๒ ๖๐ ๑๘.๘๓
๒๙
๙.๒๓ ๒๖
๘.๒๑ ๕๖ ๑๗.๕๗
๖๗
๒๑.๓๓ ๕๖
๑๗.๖๙ ๕๐ ๑๕.๖๙
๓๗
๑๑.๗๘ ๔๓
๑๓.๕๘ ๓๕ ๑๐.๙๘
ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

(๖) ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข ในช่วงปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑
จังหวัดสตูล มีข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข ในช่วงปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ดังนี้
ตาราง แสดงจานวนอาสาสมัครสาธารณสุขของจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑
ปี พ.ศ.
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑

จ้านวนอาสาสมัคร
สาธารณสุข (คน)
๕,๑๒๔
๕,๑๒๔
๕,๐๑๒
๕,๐๘๔
๕,๐๙๖

จ้านวนหลังคาเรือน
๙๕,๔๖๗
๙๗,๗๓๘
๙๙,๓๙๕
๑๐๐,๙๓๖
๑๐๒,๓๒๙

อัตราส่วน อสม. :
จ้านวนหลังคาเรือน
๑ : ๑๘
๑ : ๑๙
๑ : ๑๙
๑ : ๑๙
๑ : ๒๐
ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
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 การศึกษา
จังหวัดสตูล มีหน่วยงานทางการศึกษาหลายแห่ง และมีรูปแบบการจัดการศึกษาหลายระดับ ตั้งแต่ระดับ
ก่อนประถม ประถมศึ กษา มัธยมศึกษาตอนต้ น มัธยมศึ กษาตอนปลาย ทั้งสายสามั ญและสายอาชี พ และ
ระดับอุดมศึกษา โดยมีสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับอุดมศึกษา ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาวิทยาเขตสตูล
วิทยาลัยเทคนิคสตูล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล วิทยาลัยการอาชีพละงู วิทยาลัยชุมชนสตูล
(๑) ข้อมูลสถานภาพการศึกษาของรัฐในระบบ/นอกระบบ
ตารางที่ 1.65 แสดงข้อมูลสถานภาพสถานศึกษาของรัฐในระบบ/นอกระบบ
สังกัด

เมืองสตูล

ควนกาหลง

ควนโดน

ละงู

ทุ่งหว้า

ท่าแพ

มะนัง

รวม

สพป.สตูล
สพม.16 (สตูล)
การศึกษาพิเศษ
สช.สตูล
กศน.สตูล
อาชีวศึกษา
อปท.
ปริยัติธรรม
ตชด.
สกอ.
การศึกษาโดย
ครอบครัว
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

2
1
1

1

160

75

60

142

56
62
27
582
ที่มา : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2562

(2) ข้อมูลจานวนนักเรียนในสถานศึกษา
ตารางที่ 1.66 แสดงข้อมูลจานวนนักเรียน/นักศึกษา
ที่

หน่วยงาน

เด็กเล็ก/
อนุบาล

ประถม

ม.ต้น

ม.ปลาย/
ปวช.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

สพป.สตูล
สพม.16(สตูล)
การศึกษาพิเศษ
สช.สตูล
อาชีวศึกษา
วิทยาลัยชุมชน
อปท.
ปริยัติธรรม
ตชด.436
รวมทั้งสิ้น

6,200
4,๔65
786
68
10,941

19,197
291
8,958
1,908
139
30,894

2,518
5,713
448
4,178
430
28
12,982

4,073
170
2,720
1,956
8,677

ปวส./
อนุปริญญา
860
822
1,476

ป. พิเศษ
ตรี

รวมทังสิน

จ้านวน
ห้องเรียน

218
-

27,915
9,786
1,127
20,321
2,350
822
3,124
28
207
64,970

1,569
302
51
793
142
31
111
3
16
2,925

ที่มา : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2562
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(3) ข้อมูลสภาพการศึกษาเอกชนในระบบ/นอกระบบ
การดาเนินงานของโรงเรียนเอกชน ประกอบด้วยโรงเรียนเอกชนในระบบทั้งประเภทสอน
สามัญและสอนศาสนาควบคู่สามัญ และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ได้แก่ โรงเรียนนอกระบบ (สอนขับรถยนต์,
เสริมสวย เป็นต้น) รวมถึงสถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด
ตารางที่ 1.67 แสดงข้อมูลสถานภาพการศึกษาเอกชนในระบบ / นอกระบบในสังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ

โรงเรียนเอกชนในระบบ
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

วิชาชีพ

ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด(ตา
ดีกา)

สถาบันศึกษาปอเนาะ

อาเภอ
สามัญศึกษา

สอนศาสนาควบคู่สามัญ

โรงเรียน

ครู

นักเรียน

โรงเรียน

ครู

นักเรียน

โรงเรียน

ครู

นักเรียน

โรงเรียน

ครู

นักเรียน

โรงเรียน

ครู

นักเรียน

(โรง)

(คน)

(คน)

(โรง)

(คน)

(คน)

(โรง)

(คน)

(คน)

(โรง)

(คน)

(คน)

(โรง)

(คน)

(คน)

เมือง

8

304

6365

7

96

1578

8

17

129

-

-

-

62

312

4139

ควนโดน

-

-

-

5

150

3077

1

2

23

3

9

35

24

134

2020

ละงู

5

114

2953

-

-

-

3

7

50

1

2

4

55

272

3273

ท่าแพ
ควน
กาหลง

2

29

672

1

13

236

-

-

-

1

10

140

26

150

2235

4

53

1159

2

82

2259

1

2

5

1

6

97

20

106

1430

ทุ่งหว้า

5

47

962

1

6

60

-

-

-

1

2

13

18

86

860

มะนัง

2

22

533

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

18

134

รวม

26

569

12,644

16

347

7,210

13

28

207

7

29

289

208

1,078

14,091

ที่มา : สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2562

ปัญหาด้านการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ซึง่
เป็นกฎหมายแม่บทด้านการศึกษากาหนดว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกันใน
การรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดได้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล และสถานศึกษาในสังกัด จึงได้ดาเนินงานตามแนวทางดังกล่าวพอสรุป
ปัญหาได้ดังนี้
ด้านปริมาณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีสถานศึกษาในสังกัด จานวน ๑๕๙
แห่ง ในรอบ ๖ ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๖1) มีจานวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่องตามลาดับ
ดังนี้
ปีการศึกษา
จ้านวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง
ร้อยละที่ลดลง
๒๕๕๕
๒๙,๒๐๒
๒๕๕๖
๒๘,๕๓๙
๒.๒๗
๒๕๕๗
๒๘,๓๒๗
๐.๗๔
๒๕๕๘
๒๘,๒๒๗
๐.๓๕
๒๕๕๙
๒๗,๙๙๖
๐.๘๒
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ปีการศึกษา
๒๕๖๐
2561

จ้านวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง
๒๗,๙๑๕
27,753

ร้อยละที่ลดลง
๐.๒๙
0.58

ที่มา : สพป. สตูล , ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2562

คุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ซึง่
เป็นกฎหมายแม่บทด้านการศึกษากาหนดว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกันใน
การรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดได้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล และสถานศึกษาในสังกัด จึงได้ดาเนินงานตามแนวทางดังกล่าว
๑. การประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอ่านออกเขียนได้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จะทาการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนใน
สังกัดทุกปี ๆ ละ ๔ รอบ โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประเมิน ๔ เรื่อง ได้แก่ การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง การเขียนคา และการเขียนเรื่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ประเมิน ๔ เรื่อง ได้แก่ การอ่านตาม
หลั ก การใช้ ภ าษา การอ่ า นรู้ เ รื่ อ ง การเขี ย นสรุ ป ใจความส าคั ญ และการเขี ย นเรื่ อ งตามจิ น ตนาการ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ประเมิน ๔ เรื่อง ได้แก่ การอ่านตามหลักการใช้ภาษา การอ่านรู้เรื่อง การเขียนเรื่องตาม
จินตนาการ และการเขียนย่อความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประเมิน ๔ เรื่อง ได้แก่ การอ่านตามหลักการใช้
ภาษา การอ่านรู้เรื่อง การเขียนย่อความ และการเขียนเรียงความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประเมิน ๑ เรื่อง
คือ ความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) แนว PISA และกาหนดค่าคะแนนออกเป็น ๔
ระดับ ได้แก่ ดีมาก = ๔, ดี = ๓, พอใช้ = ๒, ปรับปรุง = ๑ สาหรับครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 30
พฤศจิกายน 2561 ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
ประเมินนักเรียนอ่านออก
เขียนได้
จาแนกตามผลประเมินการ
อ่านออกเสียง
จาแนกตามผลประเมินการ
อ่านรู้เรื่อง
จาแนกตามผลประเมินการ
เขียนคา
จาแนกตามผลประเมินการ
เขียนเรื่อง
นักเรียนปกติจาแนกตามผล
ประเมิน การอ่านตาม
หลักการใช้ภาษา
จาแนกตามผลประเมินการ
อ่านรู้เรื่อง

ป.1

ป.2

ป.3

ผลการประเมินเฉลี่ย
ป.4 ป.5 ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

3.23 3.60 3.55
3.17 2.59 2.57
2.50 2.93 2.34
3.33 3.06 3.22
2.45 2.55 2.91
2.14 2.29 2.34
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ประเมินนักเรียนอ่านออก
เขียนได้
ป.1
จาแนกตามผลประเมิน การ
เขียนสรุปใจความสาคัญ
จาแนกตามผลประเมิน การ
เขียนเรื่องตามจินตนาการ
จาแนกตามผลประเมิน การ
เขียนย่อความ
จาแนกตามผลประเมิน การ
เขียนเรียงความ
นักเรียนปกติจาแนกตามผล
ประเมินความสามารถในการ
รู้เรื่องการอ่าน (Reading
Literacy) แนว PISA

ป.2

ป.3

ผลการประเมินเฉลี่ย
ป.4 ป.5 ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

2.99
2.95 3.13
2.91 3.02
3.12

2.72 2.71 2.80
ที่มา : สพป. สตูล , ข้อมูล ณ เดือน ๓๐ พฤศจิกายน 2561

จากตาราง สรุปได้ว่า
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีผลประเมินการอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง และการเขียนเรื่อง อยู่
ในระดับดี ส่วนผลประเมินการเขียนคา อยู่ในระดับพอใช้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีผลประเมินการอ่านออกเสียง และการเขียนเรื่อง อยู่ในระดับดี
ส่วนผลประเมินการเขียนคา และการอ่านรู้เรื่อง อยู่ในระดับพอใช้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีผลประเมินการอ่านออกเสียง และการเขียนเรื่อง อยู่ในระดับดี
ส่วนผลประเมินการเขียนคา และการอ่านรู้เรื่อง อยู่ในระดับพอใช้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีผลการประเมินทั้ง ๔ เรื่อง อยู่ในระดับพอใช้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีผลการประเมินการเขียนเรื่องตามจินตนาการ อยู่ในระดับดี นอกนั้น
อยู่ในระดับพอใช้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการประเมินการเขียนย่อความ และการเขียนเรียงความ อยู่ใน
ระดับดี นอกนั้นอยู่ในระดับพอใช้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ มีผลประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading
Literacy) แนว PISA อยู่ในระดับพอใช้
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(2) การประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน (O-NET) ป.6 และ ม.3 ใน ๔ กลุ่มสาระวิชา
เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน (O-NET) ป.6 ปี 255๘ – 25๖๐

ที่มา : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ค่าเฉลี่ย O-NET ป.6 จังหวัดสตูล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 255๘-25๖๐
ระดับจังหวัดสตูล เปรียบเทียบกับผลการทดสอบระดับประเทศ และระดับภาคใต้ฝั่งอันดามัน (จังหวัดกระบี่
จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และสตูล) พบว่าผลคะแนนรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศ และต่ากว่า
ระดับภาคใต้ฝั่งอันดามัน ทั้ง 3 ปีการศึกษา ดังนั้น สมควรได้รับการพัฒนาทุกกลุ่มสาระ
เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน (O-NET) ม.๓ ปี 255๘ – 25๖๐
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ค่าเฉลี่ย O-NET ม.3 จังหวัดสตูล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา255๘-25๖๐
ระดับจังหวัดสตูล เปรียบเทียบกับผลการทดสอบระดับประเทศ และภาคใต้ฝั่งอันดามัน (จังหวัดกระบี่ จังหวัด
ตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และสตูล) พบว่าผลคะแนนรวมกลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศ และต่ากว่าระดับภาคใต้ฝั่ง
อันดามัน ทั้ง3 ปีการศึกษา ดังนั้น สมควรได้รับการพัฒนาทุกกลุ่มสาระ
 ความมั่นคง
(๑) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล
1. ความเป็นมา/ข้อสั่งการ
ศูน ย์ อานวยการป้ องกั น และปราบปรามยาเสพติด จังหวั ดสตูล (ศอ.ปส.จ.สต.) ได้มอบหมายให้
ศูน ย์ อานวยการป้ องกัน และปราบปรามยาเสพติดอาเภอ (ศป.ปส.อ.) ดาเนินการกาหนดแผนขับเคลื่ อ น
การแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ในห้วง 3 เดือน (พ.ย.61 – ม.ค.61) ในพื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติด
7 อาเภอ 7 ตาบล 76 หมู่บ้าน ประกอบด้วย อ.ควนกาหลง ต.ควนกาหลง จานวน 11 หมู่บ้าน อ.ควนโดน
ต.ควนโดน จานวน 10 หมู่บ้าน อ.ท่าแพ ต.สาคร จานวน 8 หมู่บ้าน อ.ทุ่งหว้า ต.ทุ่งหว้า จานวน 10 หมู่บ้าน
อ.มะนัง ต.ปาล์มพัฒนา จานวน 10 หมู่บ้าน อ.เมืองสตู ล ต.ฉลุง จานวน 14 หมู่บ้าน และ อ.ละงู ต.น้าผุด
จ านวน 11 หมู่บ้ าน โดยให้ ความส าคัญกับการสกัดกั้นยาเสพติดและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้ น ที่
เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน สถานบริการ เรือนจา และแหล่งมั่วสุมต่าง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น
รูปธรรม ดังนี้
1. ให้ชุดปฏิบัติการประจาตาบลในรูปแบบ Mobile Team เข้าไปให้ความรู้เรื่องยาเสพติดในทุก
พื้นที่ โดยเฉพาะตาบลที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรง มุ่งเน้นประชาชนทั่วไปโดยผนวกเป็น “ศูนย์ดารงธรรม
เคลื่ อ นที่ ” เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน โดยเฉพาะปั ญ หายาเสพติ ด และด าเนิ น งาน
ตามกระบวนการเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ตามแนวทางประชารัฐ 9 ขั้นตอน หรือแนวทางอื่นตาม
ความเหมาะสม ในแต่ ล ะพื้ น ที่ ไม่ มี รู ป แบบตายตั ว โดยยึ ด ถื อ ผลลั พ ธ์ outcome ของหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน
คือ ในหมู่บ้ าน/ชุมชน ต้องไม่มีผู้ ค้า ไม่มีเจ้าหน้ าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผู้ เสพได้รับการบาบัด
มีระบบป้องกัน ทั้ง 3 กลุ่มเป้าหมายและพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ 1 การสืบสภาพชุมชน โดยการศึกษารวบรวมและทาความเข้าใจข้อมูลสาคัญ
ขั้นตอนที่ 2 พบปะแกนนา/ผู้นาตามธรรมชาติ โดยการหาแนวร่วม
ขั้นตอนที่ 3 ประกาศวาระหมู่บ้าน/ชุมชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการคัดเลือก
คณะทางานชุมชนเข้มแข็ง และประกาศวาระหมู่บ้าน/ชุมชน (ประชาคมครั้งที่ 1)
ขั้นตอนที่ 4 การรณรงค์ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ โดยการสร้างความเข้าใจ/แสวงหาความร่วมมือ
ขั้นตอนที่ 5 การจาแนกผู้มีพฤติการณ์ (ประชาคมครั้งที่ 2)
- ผู้เสพ ส่งเข้าบาบัด
- ผู้ค้า/ผู้ต้องสงสัย ให้กาหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ขั้นตอนที่ 6 การสร้ า งภู มิคุ้ ม กั น ทั้ ง ในมิ ติ เด็ ก และเยาวชนในสถานศึ ก ษา นอกสถานศึ กษา
ประชาชนทั่วไป และผู้ใช้แรงงาน
ขั้นตอนที่ 7 การรับรองครัวเรือน (ประชาคม ครั้งที่ 3)
ขั้นตอนที่ 8 การใช้มาตรการทางสังคม
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ขั้นตอนที่ 9 การรั ก ษาสถานะชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง สร้ า งเครื อ ข่ า ย เฝ้ า ระวั ง ด ารงความสั ม พั น ธ์
โดยการสอดส่องเฝ้าระวังทุกเดือน
เมื่อดาเนินการครบ 9 ขั้นตอน ให้ต่อยอดกิจกรรม สร้างความยั่งยืนต่อเนื่องของการแก้ไขปัญหา
เช่นเดียวกับหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับต่างๆ “ภายใต้หลักการ เพิ่มหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหาให้มากขึ้น
ด้วยการป้องกันให้เกิดความยั่งยืน ดารงการไม่มีปัญหาต่อไป ลดหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาให้น้อยลงด้ว ยการ
แก้ไขปัญหาที่ตรงจุด เพื่อก้าวไปสู่สถานะที่ไม่มีปัญหาตามลาดับ” ได้แก่
- ประเมินปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนที่ยังดารงอยู่
- พัฒนาผู้นาชุมชนเฝ้าระวังยาเสพติด
- พัฒนาให้เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
- สร้างระบบเฝ้าระวังหมู่บ้าน/ชุมชน ประเมินสถานะปัญหายาเสพติด
2. ให้อาสาสมัครป้องกันยาเสพติด (25 ตาสับปะรด), เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด
(ย.อส.) ซึ่งผ่านการฝึกอบรมจัดตั้งแล้ว และคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้มีบทบาทในการร่วมมือป้องกันและ
แก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน ตลอดจนให้ มี ห น้ า ที่ ใ นการติ ด ตามดู แ ลและช่ ว ยเหลื อ ผู้ ผ่ า น
การบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
3. ให้ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจฝ่ายปกครอง ประกอบด้วย พนักงานฝ่ายปกครอง, สมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน, กานัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน สนธิกาลังร่วมกับตารวจ, กองกาลังรั กษา
ความสงบเรีย บร้ อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงหรือล่ อแหลมต่อการกระทาความผิ ด
เกี่ยวกับยาเสพติด เช่น สถานบริการ, สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งมั่วสุมต่างๆ โดยเพิ่มความถี่ในการจัด
ระเบียบสังคมเป็นประจาทุกสัปดาห์
4. สร้างการรับรู้ในผลกระทบจากยาเสพติดในภาคประชาชน ผ่านการณรงค์/ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
อย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการเร่งด่วน 3 เดือน
แผนงาน
1. มาตรการกวาดบ้าน
1.1 การดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด
1.1.1 การตรวจหาสารเสพติดเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- พบมีสารเสพติด
1.1.2 การดาเนินต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่พบมีสารเสพติด
- ดาเนินการทางวินัย
- ให้ออกจากราชการ
2. มาตรการกวาดล้าง
2.1 มาตรการจัดระเบียบสังคม ตรวจสอบสถานบริการ
ร้านคาราโอเกะ หอพัก โรงแรม ร้านค้าของเก่าและร้านเกมส์
2.1.1 พบการกระทาผิด
- ตักเตือน
- สั่งพักใบอนุญาต
- เพิกถอนใบอนุญาต

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

แห่ง/คน
คน

8/1,496
0

คน
คน

0
0

แห่ง
ครั้ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

37
7

46
46
2
0
0
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แผนงาน

แห่ง

ผลการ
ดาเนินงาน
0

คน
คน

6
1

หน่วยนับ

- สั่งปิด 5 ปี ตามคาสั่ง คสช.
2.1.2 พบผู้กระทาผิด (ตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยว)
- ตรวจ
- พบสารเสพติด
3. มาตรการป้องกัน
3.1 การดาเนินงานชุดปฏิบัติการประจาตาบลในรูปแบบ
Mobile Team
3.2 มีการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันยาเสพติด (25 ตาสับปะรด) ฯลฯ และ
มอบหมายภารกิจ
3.3 การดาเนินการตามกระบวนการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง 9
ขั้นตอน
4. มาตรการบาบัด
4.1 ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด
4.2 นาผู้เสพ/ผู้ติดเข้าคัดกรอง
4.3 บาบัดผู้เสพ/ผู้ติด
4.3.1 บาบัดในระบบสมัครใจ (ค่าย)
4.3.2 บาบัดในระบบสมัครใจ (โรงพยาบาล)
4.3.3 บาบัดในระบบบังคับบาบัด
4.4 ติดตามผู้ผ่านการบาบัด
4.4.1 ติดตาม
4.4.2 ให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัด (ให้การศึกษา,
หางานให้ทา เป็นต้น)

แห่ง
ครั้ง
หมู่บ้าน/
ชุมชน
คน
ตาบล
หมู่บ้าน/
ชุมชน

เป้าหมาย

7
14
76

7
14
76

1,900
7
76

1,900
7
76

คน
คน

20
0

คน
คน
คน

0
88
1

คน
คน

474
8

2. ผลความคืบหน้าในการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดสตูล
2.1 การป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
2.1.1 การด าเนิ น การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น และป้ อ งกั น ยาเสพติ ด ให้ เ ด็ ก และเยาวชน
ในสถานศึกษา

จังหวัด
สตูล

ผ่านเกณฑ์เชิงคุณภาพการ
ป้องกันและเฝ้าระวังฯ
มัธยม/อาชีวะ/อุดมศึกษา
เป้าหมาย
ผล
(แห่ง)
(แห่ง)
81
16 (20%)

นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป. มีการพัฒนาทักษะสมอง
6 ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ยาเสพติด
ในเด็กปฐมวัย
เป้าหมาย
ผล
เป้าหมาย
ผล
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
180
70 (39%)
302
62 (21%)
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2.1.2 การด าเนิ น การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น และป้ อ งกั น ยาเสพติ ด ให้ เ ด็ ก และเยาวชน
นอกสถานศึกษา
จังหวัด
สตูล

เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)
เป้าหมาย
ผล
(คน)
(คน)
80
73

2.1.3 การด าเนิ น การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น และป้ อ งกั น ยาเสพติ ด กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ แ รงงานและ
ผู้ประกอบการ
เป้าหมาย 1. สถานประกอบการที่มีลูกจ้างมากกว่า 10 คนขึ้นไป
2. สถานประกอบการทีม่ ีลูกจ้างต่ากว่า 10 คนลงมา
สนง.สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
จังหวัด

มยส.
เป้าหมาย
(แห่ง)
3

สตูล

โรงงานสีขาว
ผล
(แห่ง)
0

เป้าหมาย
(แห่ง)
20

ผล
(แห่ง)
0

สนง.แรงงาน
กิจกรรมรณรงค์
ให้
สร้างภูมิคุ้มกัน
ยา
ความรู้เพื่อป้องกัน ยา
เสพติดให้ลูกจ้างโดย
เสพติดใน
สถาน
อสร.
ประกอบการ
เป้าหมาย
ผล
เป้าหมาย
ผล
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
90
16
105
0

2.2 การปราบปรามยาเสพติด
เป้าหมาย ปราบปรามนักค้ายาเสพติดรายสาคัญ นายทุน ผู้มีอิทธิพล เจ้าหน้ารัฐที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดทุกราย เครือข่ายข้ามชาติและผู้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ตลอดจนนักค้ารายย่อยในหมู่บ้าน/ชุมชน
จังหวัด

จับกุมทั้งหมด (คดี)
ต.ค.61 – ธ.ค.61

สตูล

1,071

ผลการจับกุม
5 ข้อหาสาคัญ (คดี)
ต.ค.61 – ธ.ค.61
170 (16%)

2.3 การบาบัดรักษา
2.3.1 การบาบัดรักษาและมาตรการทางเลือก (บาบัดรักษา 3 ระบบ)
เป้าหมาย ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบาบัดรักษา ลดอันตรายจากยาเสพติด
บาบัดรักษา
จังหวัด

ภาพรวม 3 ระบบ
เป้าหมาย

สตูล

994

ผล
(คน)
211
(21%)

สมัครใจ
(รพ./ค่าย/CBTx)
ผล
เป้าหมาย
(คน)
41
424
(10%)

บังคับบาบัด
เป้าหมาย
400

ผล
(คน)
156
(39%)

ต้องโทษ
เป้าหมาย
170

ผล
(คน)
14
(8%)
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ระบบสมัครใจ
เป้าหมาย
(คน)

ผล
(คน)
41
(10%)

424

ระบบสมัครใจค่าย
ปรับเปลีย่ นฯ
เป้าหมาย
ผล
(คน)
(คน)

ระบบสมัครใจโรงพยาบาล
เป้าหมาย
(คน)

ผล
(คน)
41
(10%)

274

100

CBTx ชุมชนบาบัด

0

เป้าหมาย
(คน)

ผล
(คน)

50

0

ระบบบังคับบาบัด
เป้าหมาย
ผล
(คน)
(คน)
156
400
(39%)

ไม่ควบคุมตัว (รพ.)
เป้าหมาย
ผล
(คน)
(คน)
97
212
(46%)

ควบคุมตัว (คปพ.)
เป้าหมาย
ผล
(คน)
(คน)
59
188
(31%)

ระบบต้องโทษ
เป้าหมาย
ผล
(คน)
(คน)
14
170
(8%)

เรือนจา

สถานพินิจฯ
เป้าหมาย
ผล
(คน)
(คน)
14
20
(70%)

เป้าหมาย
(คน)

ผล
(คน)
0
(0%)

150

2.3.2 การบาบัดรักษาและมาตรการทางเลือก
- มาตรการทางเลือก Harm Reduction
เป้ า หมาย ให้ ก ารบ าบั ด รั ก ษาผู้ ป่ ว ยยาเสพติ ด ที่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งใช้ แ นวทาง
มาตรการทางเลือก
จังหวัด
สตูล

เป้าหมาย
270

ผล
71

2.3.3 การติดตามและช่วยเหลือให้กลับคืนสู่สังคม
การติดตามผู้ผ่านการบาบัด
จังหวัด

เป้าหมาย
(คน)

ผลการติดตาม
(คน)

สตูล

717

193

การช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัด
ประสงค์ขอรับ
ผลการช่วยเหลือ
ความช่วยเหลือ
(คน)
(คน)
0
0

2.4 การมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จุดเน้น ขยายกรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน รวมถึงภาคเอกชน องค์กรต่าง ๆ
ทั้งมาตรการป้องกันบาบัดรักษา และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เพื่อนาไปสู่ตาบล/หมู่บ้านปลอดภัยยาเสพติด
จังหวัด
สตูล

หมู่บ้านชุมชน
(แห่ง)
เป้า
299

ผล
39

ไม่มีปญ
ั หา
(แห่ง)
เป้า
184

ผล
33

มีปัญหาน้อย
(แห่ง)
เป้า
76

ผล
4

ปัญหา ปาน
กลาง
(แห่ง)
เป้า
ผล
32
1

ปัญหามาก
(แห่ง)
เป้า
7

ผล
1

หมู่บ้านกองทุน
แม่
(แห่ง)
เป้า
ผล
198 27

หน้า 155

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖2

3. สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดจังหวัดสตูล
สถานการณ์ปัญหาการนาเข้า-ส่งออกยาเสพติด
การนาเข้า
จากข้ อ มู ล การจั บ กุ ม และข้ อ มู ล การข่ าวไตรมาสแรก ปี งบประมาณ 2562 ห้ ว งเดื อ นตุ ล าคม ธั นวาคม 2561 พบว่ า ยั ง คงมี ก ารน าเข้ า ยาเสพติ ด อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยยาเสพติ ด ที่ มี ก ารน าเข้ า ได้ แ ก่
พื ช กระท่ อ ม ซึ่ ง รู ป แบบการน าเข้ า ยั ง คงเป็ น รู ป แบบการน าเข้ า มาพร้ อ มตั ว บุ ค คล และการซุ ก ซ่ อ น
ในยานพาหนะ ทั้งรถยนต์ เรือประมง โดยพื้นที่ที่มีการลักลอบ นาเข้ายาเสพติดและสามารถจับกุมผู้กระทา
ความผิ ดได้อย่ างต่อเนื่ อง ส่ ว นใหญ่จ ะใช้ทางช่องทางด่านศุลกากร และตามช่องทางธรรมชาติในพื้นที่
ชายแดนที่ มี อ าณาเขตติ ด กั บ ประเทศมาเลเซี ย ได้ แ ก่ จุ ด ตรวจพิ สุ ท ธิ์ ศั ก ดิ์ อ าเภอควนโดน จั ง หวั ด สตู ล
ด่านศุลกากรวังประจัน อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล และช่องทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางน้า ตามแนว
ชายแดนต่าง ๆ ได้แก่ ตามคลองสายเล็กในป่าเขตพื้นที่อาเภอเมืองสตูล อาเภอควนโดน และ อาเภอท่าแพ
การส่งออก
จากสถิติข้อมูลการจับกุมในห้วงตุลาคม -ธันวาคม 2561 ยังไม่พบการจับกุมข้อหาส่งออกยาเสพติด
ไปยัง ประเทศเพื่อนบ้าน
สถานการณ์การค้าและแพร่ระบาดยาเสพติด
สถิติการจับกุมคดียาเสพติดจังหวัดสตูล
จากสถิติการจับกุมคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสตูล เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 มีการจับกุมทั้งสิ้น
จานวน 1,071 คดี ผู้ต้องหา 1,136 ราย โดยมีสถิติการจับกุมมากเป็นอันดับ 5 ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้
ตอนล่าง รองจาก สงขลา นราธิวาส ปัตตานี และตรัง เมื่อเปรียบเทียบสถิติการจับกุมในพื้นที่จังหวัดสตูล
ระหว่างปี 2561 กับ ปี 2560 ในห้วงเดียวกัน พบว่ามีการจับกุมเพิ่มขึ้น (7.10 %) โดยมีการจับกุมเพิ่มขึ้น
ในทุกอาเภอ
ตัวยาที่มีการค้าและแพร่ระบาดในพื้นที่
ยาเสพติ ด ที่ มี ก ารค้ า และการแพร่ ร ะบาดมากในพื้ น ที่ จั ง หวั ดสตู ล ห้ ว งเดื อ นตุ ล าคม ธันวาคม 2561 พบว่ายาบ้า มีการแพร่ระบาดมากที่สุด สัดส่วนคิดเป็น 53.41 % รองลงมาเป็นพืชกระท่อม
คิดเป็น 40.80 % กัญชาแห้ง คิดเป็น 2.71 % และไอซ์ คิดเป็น 2.05 % เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนการค้า
และแพร่ระบาดของ ยาเสพติด กับปีที่ผ่านมาในห้วงเดียวกัน พบว่าในปี 2560 พืชกระท่อมมีการแพร่ระบาด
สูงที่สุด แต่ปี 2561 กลับพบว่ายาเสพติดประเภทยาบ้า มีการค้าและแพร่ระบาดขึ้นมาเป็นอันดับ 1 และยังมี
แนวโน้มการแพร่ระบาดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่
ในพื้นที่จังหวัดสตูลมีการค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติดในทุกพื้นที่ แต่มีการค้าและระบาดมาก
ในพื้ น ที่ อ าเภอเมื อ งสตู ล มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น 29.79 % รองลงมาเป็ น อ าเภอละงู 21.57 % อ าเภอท่ า แพ
12.32 % และอาเภอทุ่งหว้า 10.64 % และพื้นที่ที่มีการค้าและแพร่ระบาดน้อยที่สุดคือ อาเภอมะนัง 6.72
% สัดส่วนของยาเสพติดที่แพร่ระบาดมากในแต่ละอาเภอ ส่วนใหญ่เป็นยาบ้า และพืชกระท่อม นอกจากนี้ เมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบการแพร่ระบาดของแต่ละตัวยา ระหว่างปี 2561 กับ ปี 2560 พบว่าตัวยาที่มีการแพร่
ระบาดสูงขึ้น คือ ยาบ้า
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ราคายาเสพติด
จากข้อมูลการจับกุมและข้อมูลการข่าว พบว่า ราคายาเสพติดแต่ละประเภทที่แพร่ระบาดในพื้นที่
จังหวัดสตูล เป็นดังนี้
ตัวยา
ขายปลีก
ขายส่ง
80 – 100 บาท/เม็ด
ยาบ้า
600 – 800 บาท/แถว
10,000 – 12,000 บาท/ถุง
กัญชาแห้ง
6,500 – 8,000 บาท/กก.
100 บาท/มัด (25 – 35 ใบ)
พืชกระท่อมสด
350 – 500 บาท/กก.
700 – 1,100 บาท/กก.
ไอซ์
1,200 – 1,500 บาท/กรัม
ข้อมูลการบาบัดรักษายาเสพติด
จากข้อมูลผู้เข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติดในภาพรวมพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง พบว่าจังหวัด
ที่มีผู้เข้ารับการบาบัดมากที่สุดคือ จังหวัดสงขลา (40.88 %) รองลงมา คือ ยะลา และปัตตานี ทั้งนี้ในส่วน
ของจังหวัดสตูล มีผู้เข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติด เป็นอันดับที่ 6 จาก 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และเมื่อ
เปรียบเทียบข้อมูลผู้เข้ารับการบาบัดในภาพรวม 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างกับปีที่ผ่านมา พบว่าผู้เข้ารับการ
บาบัดเพิ่มขึ้น 4.16 % โดยในส่วนของ ผู้เข้ารับบาบัดในจังหวัดสตูล พบว่าลดลง 16.87 %
สัดส่วนผู้เข้าบาบัดรักษายาเสพติด รายเก่า-รายใหม่
ผู้ เ ข้ า รั บ การบ าบั ด ในจั ง หวั ด สตู ล ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้ เ ข้ า รั บ การบ าบั ด รายใหม่ คิ ด เป็ น 63.47%
และรายเก่า คิดเป็ น 36.53% และเมื่อเปรียบเทียบข้อมูล กับปีที่ผ่ านมาพบว่าสั ดส่ วนผู้ เข้ารับการบาบัด
รายใหม่ จะลดลง 38.35 %
ประเภทยาเสพติดที่เข้ารับการบาบัด พบว่ายาบ้ามีผู้เข้ารับการบาบัดมากที่สุด คิดเป็น 65.06 %
รองลงมา พืชกระท่อม 23.44% และกัญชา 8.55 % และเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการเข้ารับบาบัดกับปีที่ผ่านมา
พบว่าตัวยาที่เข้ารับการบาบัดสูงสุดยังคงเป็นยาบ้า ซึ่งลดลง 36.36 % และผู้เข้ารับการบาบัดพืชกระท่อม
ลดลง 3.12 %
ช่วงอายุและอาชีพที่เข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติด ในพื้นที่ จ.สตูล
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลกับปีที่ผ่านมา พบว่าช่วงอายุผู้เข้ารับการบาบัด ส่วนใหญ่อายุระหว่าง
15-19 ปี และประกอบอาชีพเกษตรกรรม
แนวโน้ม ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ
1. จากสถิ ติ ก ารจั บ กุ ม และข้ อ มู ล การข่ า ว พบว่ า สถานการณ์ ข องยาบ้ า ในขณะนี้ มี ก ารค้ า และ
แพร่ระบาดมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังพบว่ามีการจับกุมที่สูงขึ้นและมีของกลางมีปริมาณมาก จึงยังคงต้อง
มีการเฝ้าระวัง และมีมาตรการในการสกัดกั้นการเข้ามาในพื้นที่ที่เข้มงวดขึ้น นอกจากนี้ จากปริมาณยาที่มี
จานวนมาก ส่งผลต่อราคายาบ้าที่ถูกลง ซึ่งมีผลต่อการเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายขึ้น
2. พืชกระท่อม แม้จะมีสถิติการจับกุมที่ลดลง แต่ยังคงเป็นยาเสพติดที่การแพร่ระบาดสูง รองจาก
ยาบ้าในจังหวัดสตูล โดยเป็นส่วนผสมหลักสาคัญของสี่คูณร้อย ซึ่งมีการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชน
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หรือกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ ขณะเดียวกันยังคงมีการลักลอบนาเข้าพืชกระท่อมจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง อาทิ จังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง จึงยังคงเฝ้าระวังและมีความเข้มงวดในการสกัดกั้น
3. การน าเข้ายาเสพติดในพื้น ที่อาเภอเมือง จังหวัดสตูล ทางช่องทางธรรมชาติ พบว่ายาเสพติด
ที่นาเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสตูลทางช่องทางธรรมชาติ คือ พืชกระท่อม โดยนาเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย
ซึ่ ง ทางน้ าจะใช้ เ รื อ พลี ส ในการล าเลี ย งพื ช กระท่ อ มเข้ า มา โดยจะลั ด เลาะไปตามคลองสายเล็ ก ในป่ า
เพราะทาให้ยากต่อการตรวจจับจากเจ้าหน้าที่ จึงยังคงเฝ้าระวังและมีความเข้มงวดในการสกัดกั้น
(2) ข้อมูลอาชญากรรม
สถิติคดีอาญา4 กลุ่ม ของ ตารวจภูธรจังหวัดสตูล
ระหว่างเดือน ม.ค. 2560 - ธ.ค.2560 กับ ม.ค. 2561 - ธ.ค.2561
ประเภทความผิด
1. คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ (รวม)
1.1 ฆ่าผู้อื่น (คดีอุกฉกรรจ์)
1.2 ทาร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย
1.3 พยายามฆ่า
1.4 ทาร้ายร่างกาย
1.5 ข่มขืนกระทาชาเรา
1.6 ข่มขืนกระทาชาเรา
2. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (รวม)
2.1 ปล้นทรัพย์
2.2 ชิงทรัพย์
2.3 วิ่งราวทรัพย์
2.4 ลักทรัพย์
2.5 กรรโชกทรัพย์
2.6 ฉ้อโกง
2.7 ยักยอกทรัพย์
2.8 ทาให้เสียทรัพย์
2.9 รับของโจร
2.10 ลักพาเรียกค่าไถ่
2.11 วางเพลิง
2.12 อื่นๆ
3.ฐานความผิดพิเศษ
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

ม.ค.- ธ.ค.60

ม.ค. - ธ.ค.61

แจ้ง

จับ

แจ้ง

จับ

102
13
0
5
61
15
8
255
1

57
8
0
3
37
5
4
116
0

110
11
1
10
55
23
10
139
0

68
6
1
7
32
17
5
135
0

1
9
167
1
19
16
10
3
0
0
28
273

1
5
65
1
9
7
8
2
0
0
18
105

3
5
201
1
28
20
19
6
0
3
33
205

0

0

0
12
0

0
5
0

เพิ่ม/
ลด

ผลการปฏิบัติ
ร้อยละ

เป้าหมาย

8

7.84

58.91

-2
1
5
-6
8

-15.38
0
100
-9.84
53.33

67.80
80.00
58.02
58.33
52.63

2
64

25.00
25.10

52.78
50.18

2
3
86
1
7
8
8
4
0
2
14
141

-1
2
-4
34
0
9
4
9
3
0
3
5
-68

-100
200
-44.44
20.36
0.00
47.37
25.00
90.00
100
0
0
17.86
-24.78

71.43
68.18
58.97
43.30
50.00
42.42
48.48
51.85
66.67
0
0
60.98
68.78

1

1

1

0

100

0
7
0

0
7
0

0
-5
0

0
-41.67
0

0
100
0
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ม.ค.- ธ.ค.60

ม.ค. - ธ.ค.61

แจ้ง
12

จับ
12

แจ้ง
6

จับ
6

4

1

4

0

0

112
40
9

เพิ่ม/
ลด

ผลการปฏิบัติ

-6

ร้อยละ
-50.00

เป้าหมาย
100

1

0

0

25

1

1

1

0

100

18
7
0

39
12
6

13
3
1

-73
-28
-3

-65.18
-70.00
-33.33

33.33
25.00
16.67

4

4

3

2

-1

-25.00

66.67

21

5

11

1

-10

-47.62

9.09

3.13 พ.ร.บ.งาช้าง

0

0

0

0

0

0

0

3.14 พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน

0

0

1

0

1

0

0

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
35
30
52
44
17 48.57
3.16 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม
0
0
0
0
0
0
การฟอกเงิน
3.17 พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกิน
24
23
62
61
38 158.33
อัตรา
4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
4157 4341 4784 5113 627 15.08
4.1 ยาเสพติด
3719 3800 4308 4467 589 15.84
175 -234 -65.36
4.1.1 ผลิต
358 426 124
30
30
28
28
4.1.2 นาเข้า
-2
-6.67
0
0
0
0
4.1.3 ส่งออก
0
0
35
37
38
38
4.1.4 จาหน่าย
3
8.57
423
432
428
461
4.1.5 ครอบครองเพื่อจาหน่าย
5
1.18
1646 1662
156
1646 -77
4.1.6 ครอบครอง
-4.68
1227 1213
2119 2117 892 72.70
4.1.7 เสพยาเสพติด
0
0
2
2
4.1.8 อื่นๆ
2
0
262
267
264
261
4.2 อาวุธปืนและวัตถุระเบิด
2
0.76
9
9
8
7
4.2.1 อาวุธปืนสงคราม
-1 -11.11
4.2.2 อาวุธปืนธรรมดา ไม่มี
154
157
167
161
13
8.44
ทะเบียน
4.2.3 อาวุธปืนธรรมดา มี
75
78
59
60
-16 -21.33
ทะเบียน
0
0
1
1
4.2.4 วัตถุสงคราม
1
0
24
23
29
32
4.2..5 อื่น ๆ
5
20.83

84.62
0
98.39
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ม.ค.- ธ.ค.60

ม.ค. - ธ.ค.61

แจ้ง

จับ

แจ้ง

จับ

122
1
20

222
31
20

171
0
19

337
0
19

49
-1
-1

ร้อยละ
40.16
-100
-5

46

44

77

92

31

64.39

55

127

75

226

20

36.36

0

0

0

0

0

14

14

26

33

12

85.71

35

33

13

13

-22

-62.86

1

1

1

1

0

0.00

4.8 ความผิดเกี่ยวกับการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

4

4

1

1

-3

-75.00

ฐานความผิดโจรกรรมรถยนต์

2

1

0

0

-2

-100

ฐานความผิดรถจักรยานยนต์

5

2

17

6

12

240

4.3 การพนัน
4.3.1 บ่อนการพนัน
4.3.2 สลากกินรวบ
4.3.3 ทายผลฟุตบอล
ต่างประเทศ
4.3.4 การพนันอื่นๆ
4.4 ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สือ่
สิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร
4.5 ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้า
เมือง
4.6 ความผิดเกี่ยวกับการป้องกัน
และปรามปรามการค้าประเวณี
4.7 ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ

0

เพิ่ม/
ลด

ผลการปฏิบัติ
เป้าหมาย

ที่มา : ตารวจภูธรจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562
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การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อมูล จปฐ./ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2561
ผลการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕61 การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) ของจังหวัดสตูลจากทุกครัวเรือนในเขตชนบท จานวน 71,308 ครัวเรือน ๒๗๐ หมู่บ้าน 56 ชุมชน
๓6 ตาบล ๗ อาเภอ มีจานวนประชากรทั้งหมด 227,296 คน โดยแยกเป็นเพศชาย 113,535 คน เพศ
หญิง 113,761 คน จัดเก็บระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕61 พบว่าคุณภาพชีวิต
ของคนไทยในชุมชนจังหวัดสตูล ตามเครื่องชี้วัด จปฐ. จานวน 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด สรุปได้ดังนี้
หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ ๑ เด็กแรกเกิดมีน้าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป ในรอบปีที่ผ่านมาสารวจทั้งหมด
760 คน ผ่านเกณฑ์ จานวน 759 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 คน อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ ควนโดน 1 คน
ตัวชี้วัดที่ ๒ เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน ในรอบ
ปีที่ผ่านมาสารวจทั้งหมด 538 คน ผ่านเกณฑ์ จานวน 524 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 14 คน อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ได้แก่ เมืองสตูล 14 คน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๓ เด็ ก แรกเกิ ด ถึ ง 12 ปี ได้ รั บ วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคครบตามตาราง
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในรอบปีที่ผ่านมาสารวจทั้งหมด 38,536 คน ผ่านเกณฑ์ จานวน 38,536 คน
ตัวชี้วัดที่ ๔ ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ในรอบปีที่
ผ่ านมาส ารวจทั้งหมด 71,308 ครั ว เรื อน ผ่ านเกณฑ์จานวน 69,997 ครัว เรือน ไม่ผ่ านเกณฑ์ 1,311
ครัวเรือน อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ ละงู 556 ครัวเรือน เมืองสตูล 454 ครัวเรือน ทุ่งหว้า 155 ครัวเรือน
ควนโดน 135 ครัวเรือน มะนัง 6 ครัวเรือน และ ควนกาหลง 5 ครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่ ๕ ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบาบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่าง
เหมาะสม ในรอบปีที่ผ่านมาสารวจทั้งหมด 71,308 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จานวน 70,607 ครัวเรือน ไม่
ผ่านเกณฑ์ 701 ครัวเรือน อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 338 ครัวเรือน ละงู 133 ครัวเรือน ทุ่ง
หว้า 77 ครัวเรือน ควนกาหลง 71 ครัวเรือน ควนโดน 63 ครัวเรือน และมะนัง 19 ครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่ ๖ คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี ในรอบปีที่ผ่านมา
สารวจทั้งหมด 114,731 คน ผ่านเกณฑ์จานวน 91,410 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 23,321 คน อาเภอที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 16,122 คน ละงู 3,290 คน ควนโดน 1,926 คน ควนกาหลง 770 คน มะนัง
490 คน ท่าแพ 476 คน และทุ่งหว้า 247 คน
ตั วชี้วัด ที่ ๗ คนอายุ 6 ปีขึ้น ไป ออกกาลังกายอย่า งน้อ ยสั ปดาห์ ละ 3 วัน ๆ ละ
30 นาที ในรอบปีที่ผ่านมา สารวจทั้งหมด 213,525 คน ผ่านเกณฑ์ จานวน 212,529 คน ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 996 คน อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ ควนกาหลง 324 คน ทุ่งหว้า 205 คน ท่าแพ 147 คน ควน
โดน 131 คน เมืองสตูล 125 คน ละงู 55 คน และมะนัง 9 คน
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ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๘ ครั ว เรื อ นมี ค วามมั่ น คงในที่ อ ยู่ อ าศั ย และบ้ า นมี ส ภาพคงทนถาวร
ในรอบปีที่ผ่านมาสารวจทั้งหมด 71,308 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จานวน 69,251 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์
2,057 ครัวเรือน อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ ทุ่ง หว้า 838 ครัวเรือน มะนัง 652 ครัวเรือน เมืองสตูล
553 ครัวเรือน ละงู 6 ครัวเรือน ควนโดน 5 ครัวเรือน และควนกาหลง 3 ครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่ ๙ ครัวเรือนมีน้าสะอาดสาหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อย
คนละ 5 ลิต รต่ อวัน ในรอบปี ที่ผ่ านมาส ารวจทั้งหมด 71,308 ครัว เรือน ผ่ านเกณฑ์จานวน 71,064
ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 244 ครัวเรือน อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 200 ครัวเรือน ละงู 22
ครัวเรือน ควนโดน 16 ครัวเรือน ทุ่งหว้า 3 ครัวเรือน และควนกาหลง 3 ครัวเรือน
ตั วชี้วัด ที่ ๑๐ ครั วเรื อนมีน้าใช้เ พียงพอตลอดปี อย่า งน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน
ในรอบปีที่ผ่านมาสารวจทั้งหมด 71,308 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จานวน 71,040 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์
268 ครัวเรือน อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 211 ครัวเรือน ละงู 28 ครัวเรือน ควนโดน 18
ครัวเรือน ควนกาหลง 8 ครัวเรือน และมะนัง 3 ครัวเรือน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๑๑ ครั ว เรื อ นมี ก ารจั ด บ้ า นเรื อ นเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย สะอาด และ
ถูกสุขลักษณะ ในรอบปีที่ผ่านมาสารวจทั้งหมด 71,308 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จานวน 69,265 ครัวเรือน
ไม่ผ่านเกณฑ์ 2,043 ครัวเรือน อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 1,018 ครัวเรือน ละงู 427 ครัวเรือน
ทุ่งหว้า 284 ครัวเรือน มะนัง 129 ครัวเรือน ควนกาหลง 114 ครัวเรือน ควนโดน 36 ครัวเรือน และท่าแพ
35 ครัวเรือน
ตั วชี้วัด ที่ ๑๒ ครั วเรื อนไม่ถูกรบกวนจากมลพิ ษ ในรอบปีที่ผ่ านมาส ารวจทั้งหมด
71,308 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จานวน 71,245 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 63 ครัวเรือน อาเภอที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 23 ครัวเรือน ทุ่งหว้า 12 ครัวเรือน ควนโดน 11 ครัวเรือน ควนกาหลง 9 ครัวเรือน
ละงู 7 ครัวเรือน และมะนัง 1 ครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัย และภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี ในรอบปีที่
ผ่ านมาส ารวจทั้งหมด 71,308 ครั ว เรื อน ผ่ านเกณฑ์จานวน 70,626 ครัว เรือน ไม่ผ่ านเกณฑ์ 682
ครั ว เรื อน อาเภอที่ไม่ผ่ านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 352 ครัว เรือน ควนกาหลง 109 ครัว เรือน ละงู 83
ครัวเรือน มะนัง 78 ครัวเรือน ทุ่งหว้า 28 ครัวเรือน และควนโดน 32 ครัวเรือน
ตั วชี้วัด ที่ ๑๔ ครั วเรื อนมีค วามปลอดภั ยในชี วิต และทรั พ ย์ สิน ในรอบปีที่ผ่ า นมา
สารวจทั้งหมด 71,308 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จานวน 71,279 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 29 ครัวเรือน
อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 10 ครัวเรือน ควนกาหลง 3 ครัวเรือน มะนัง 6 ครัวเรือน ควนโดน
5 ครัวเรือน ละงู 8 ครัวเรือน ทุ่งหว้า 2 ครัวเรือน และมะนัง 1 ครัวเรือน
หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๑๕ เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน
ในรอบปีที่ผ่านมาสารวจทั้งหมด 9,414 คน ผ่านเกณฑ์จานวน 9,404 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 10 คน อาเภอที่
ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 10 คน
ตัวชี้วัดที่ ๑๖ เด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ในรอบปีที่ผ่านมา
ที่สารวจทั้งหมด 31,944 คน ผ่านเกณฑ์จานวน 26,911 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 5,033 คน อาเภอที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ได้แก่ ละงู 1,238 คน เมืองสตูล 1,234 คน ควนกาหลง 771 คน ท่าแพ 644 คน ทุ่งหว้า 377 คน
มะนัง 343 คน และควนโดน 426 คน
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ตัวชี้วัดที่ ๑๗ เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า ในรอบปีที่ผ่านมา
สารวจทั้งหมด 1,068 คน ผ่านเกณฑ์จานวน 1,045 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 23 คน อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ได้แก่ เมืองสตูล 18 คน ท่าแพ 4 คน และควนกาหลง 1 คน
ตั วชี้วัด ที่ ๑๘ คนในครั วเรือนที่จบการศึกษาภาคบั งคับ 9 ปี ที่ไ ม่ไ ด้เ รี ยนต่อและ
ยังไม่มีงานทา ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ ในรอบปีที่ผ่านมาสารวจทั้งหมด 37 คน ผ่านเกณฑ์จานวน
37 คน
ตัวชี้วัดที่ ๑๙ คนอายุ 15 -59 ปี เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ ในรอบปีที่
ผ่านมาสารวจทั้งหมด 148,872 คน ผ่านเกณฑ์จานวน 148,575 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 297 คน อาเภอ
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 126 คน, ท่าแพ 39 คน, ละงู 51 คน, ควนกาหลง 29 คน, ควนโดน 28
คน, และ มะนัง 24 คน
หมวดที่ 4 การมีงานทาและรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๒๐ คนอายุ 15–59 ปี มีอาชีพและรายได้ ในรอบปีที่ผ่านมาสารวจทั้งหมด
127,514 คน ผ่านเกณฑ์จานวน 125,987 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 1,527 คน อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้แก่
เมืองสตูล 1,119 คน ควนโดน 134 คน ละงู 107 คน มะนัง 75 คน ท่าแพ 52 คน และควนกาหลง 40
คน
ตั วชี้วัด ที่ ๒๑ คนอายุ 60 ปีขึ้น ไป มีอาชีพและมีร ายได้ ในรอบปีที่ผ่ านมาส ารวจ
ทั้งหมด 32,656 คน ผ่านเกณฑ์จานวน 29,360 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 3,296 คน อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ได้แก่ เมืองสตูล 2,100 คน ละงู 423 คน ท่าแพ 248 คน ควนโดน 218 คน ควนกาหลง 107 คน มะนัง
102 คน และทุ่งหว้า 98 คน
ตัวชี้วัดที่ ๒๒ รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี ในรอบปีที่ผ่านมาสารวจทั้งหมด
71,308 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จานวน 71,276 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 32 ครัวเรือน อาเภอที่ไม่ผ่ าน
เกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 6 ครัวเรือน ควนโดน 6 ครัวเรือน ควนกาหลง 20 ครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ในรอบปีที่ผ่านมาสารวจทั้งหมด 71,308
ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จานวน 57,275 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 14,033 ครัวเรือน อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ได้แก่ เมืองสตูล 5,142 ครั ว เรื อน ควนกาหลง 2,563 ครัว เรือน ละงู 2,319 ครัว เรือน มะนัง 1,405
ครัวเรือน ท่าแพ 1,098 ครัวเรือน ทุ่งหว้า 791 ครัวเรือน และควนโดน 715 ครัวเรือน
หมวดที่ 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๒๔ คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา ในรอบปีที่ผ่านมาสารวจทั้งหมด 227,296
คน ผ่านเกณฑ์จานวน 222,199 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 5,097 คน อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ ควนกาหลง
1,463 คน มะนัง 1,260 คน เมืองสตูล 1,242 คน ทุ่งหว้า 722 คน ละงู 171 คน ท่าแพ 157 คน และ
ควนโดน 82 คน
ตัวชี้วัดที่ ๒๕ คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ ในรอบปีที่ผ่านมาสารวจทั้งหมด 227,296
คน ผ่านเกณฑ์จานวน 196,432 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 30,864 คน อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล
10,242 คน ละงู 6,903 คน ควนกาหลง 4,122 คน ท่าแพ 2,783 คน ควนโดน 2,351 คน มะนัง
2,336 คน และ ทุ่งหว้า 2,127 คน
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ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๒๖ คนอายุ 6 ปี ขึ้ น ไป ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมทางศาสนาอย่ า งน้ อ ยสั ป ดาห์
ละ 1 ครั้ง ในรอบปีที่ผ่านมาสารวจทั้งหมด 213,525 คน ผ่านเกณฑ์จานวน 213,214 คน ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 311 คน อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ ควนกาหลง 110 คน มะนัง 94 คน เมืองสตูล 55 คน ละงู
34 คน ควนโดน 18 คน และท่าแพ 6 คน
ตัวชี้วัดที่ 27 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
ในรอบปีที่ผ่านมาสารวจทั้งหมด 32,922 คน ผ่านเกณฑ์จานวน 32,922 คน
ตัวชี้วัดที่ ๒๘ ผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
ในรอบปีที่ผ่านมาสารวจทั้งหมด 2,167 คน ผ่านเกณฑ์จานวน 2,167 คน
ตัวชี้วัดที่ ๒๙ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน ในรอบปีที่ผ่านมาสารวจทั้งหมด 3,212 คน ผ่านเกณฑ์จานวน 3,212 คน
ตัวชี้วัดที่ ๓๐ ครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือ
ท้องถิ่น ในรอบปีที่ผ่านมาสารวจทั้งหมด 71,308 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จานวน 70,988 ครัวเรือน ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 320 ครั ว เรื อน อาเภอที่ไม่ผ่ านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 151 ครัว เรือน มะนัง 108 ครัว เรือ น
ละงู 25 ครัวเรือน ทุ่งหว้า 25 ครัวเรือน ควนโดน 6 ครัวเรือน และควนกาหลง 5 ครัวเรือน
ตั วชี้วัด ที่ ๓1 ครอบครั วมีค วามอบอุ่น ในรอบปีที่ผ่ านมาส ารวจทั้งหมด 71,308
ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จานวน 71,224 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 84 ครัวเรือน อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่
เมืองสตูล 48 ครัวเรือน ควนโดน 21 ครัวเรือน ควนกาหลง 11 ครัวเรือน ละงู 2 ครัวเรือน และมะนัง 2
ครัวเรือน

สรุปรายได้เฉลี่ยครัวเรือน จังหวัดสตูล
ลาดับที่

อาเภอ

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี

1

ควนโดน

61,330.80

2

ทุ่งหว้า

60,795.78

3

ละงู

60,274.30

4

มะนัง

59,390.43

5

เมืองสตูล

56,459.81

6

ควนกาหลง

56,157.88

7

ท่าแพ

51,047.69

รายได้เฉลี่ย

57,678.89
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สรุปรายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน จังหวัดสตูล
ลาดับที่

อาเภอ

รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี

1

เมืองสตูล

47,488.25

2

มะนัง

45,817.98

3

ละงู

45,268.09

4

ทุ่งหว้า

43,936.27

5

ควนโดน

43,762.21

6

ควนกาหลง

36,977.29

7

ท่าแพ

34,024.97

รายจ่ายเฉลี่ย

43,678.51

สรุประดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนของจังหวัดสตูล
ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนจังหวัดสตูล ปี 2561 8.21
ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนระดับอาเภอเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
1 อาเภอท่าแพ
8.52
2) อาเภอละงู
8.35
3) อาเภอควนโดน
8.23
4) อาเภอทุ่งหว้า
8.17
5) อาเภอเมืองสตูล
8.12
6) อาเภอมะนัง
8.10
7) อาเภอควนกาหลง
8.05
ตัวชี้วัดที่มีการผ่านเกณฑ์มากที่สุด 3 ลาดับแรก
1) ตัวชี้วัดที่ 27 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ในรอบปี
ที่ผ่านมาสารวจทั้งหมด 32,922 คน ผ่านเกณฑ์จานวน 32,922 คน
2) ตัวชี้วัดที่ ๒๘ ผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ในรอบปี
ที่ผ่านมาสารวจทั้งหมด 2,167 คน ผ่านเกณฑ์จานวน 2,167 คน
3) ตัวชี้วัดที่ ๒๙ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ใน
รอบปีที่ผ่านมาสารวจทั้งหมด 3,212 คน ผ่านเกณฑ์จานวน 3,212 คน
ตัวชี้วัดที่มีไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด 3 ลาดับแรก
1) ตัวชี้วัดที่ ๖ คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี ในรอบปีที่ผ่านมา สารวจ
ทั้งหมด 114,731 คน ผ่านเกณฑ์จานวน 91,410 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 23,321 คน อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ได้แก่ เมืองสตูล 16,122 คน ละงู 3,290 คน ควนโดน 1,926 คน ควนกาหลง 770 คน มะนัง 490
คน ท่าแพ 476 คน และทุ่งหว้า 247 คน
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2) ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ในรอบปีที่ผ่านมาสารวจทั้งหมด 71,308 ครัวเรือน
ผ่านเกณฑ์จานวน 57,275 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 14,033 ครัวเรือน อาเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมือง
สตูล 5,142 ครัวเรือน ควนกาหลง 2,563 ครัวเรือน ละงู 2,319 ครัวเรือน มะนัง 1,405 ครัวเรือน ท่าแพ
1,098 ครัวเรือน ทุ่งหว้า 791 ครัวเรือน และควนโดน 715 ครัวเรือน
3) ตั ว ชี้ วั ด ที่ 16 เด็ ก อายุ 6 - 14 ปี ได้ รั บ การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ 9 ปี ในรอบปี ที่ ผ่ า นมา
ที่สารวจทั้งหมด 31,944 คน ผ่านเกณฑ์จานวน 26,911 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 5,033 คน อาเภอที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ได้แก่ ละงู 1,238 คน เมืองสตูล 1,234 คน ควนกาหลง 771 คน ท่าแพ 644 คน ทุ่งหว้า 377 คน
มะนัง 343 คน และควนโดน 426 คน
 สถานการณ์ด้านการพัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
ข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมรายครัวเรือน (Social Map) ปี 2561
1.ผลการสารวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสตูล
จากการสารวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสตูล (Social Map) รายครัวเรือน จานวน
๕,๙๒๓ ครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนที่ประสบปัญหา จานวน ๕,๙๒๓ ครัวเรือน เป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคม
จานวน ๑๐,๗๑๓ ราย หัวหน้าครัวเรือนที่ประสบปัญหา ๔,๒๙๓ ราย จานวนสมาชิกที่ประสบปัญหา จานวน
๖,๔๒๐ ราย คนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม ๑,๑๐๕ ราย
ตารางแสดงการสารวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (Social Map) จังหวัดสตูล
ลาดับที่
รายการ
จานวน
1
- จานวนครัวเรือน
๕,๙๒๓ ครัวเรือน
2
- จานวนผู้ประสบปัญหาทางสังคม
๑๐,๗๑๓ ราย
- จานวนหัวหน้าครัวเรือนที่ประสบปัญหา
๔,๒๙๓ ราย
- จานวนสมาชิกที่ประสบปัญหา
๖,๔๒๐ ราย
3
- จานวนคนพิการ
๑,๑๐๕ ราย
ที่มา สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ข้อมูล ณ ธันวาคม 2561
2.สถานการณ์ด้านคนพิการ
จานวนผู้พิการในจังหวัดสตูลที่ประสบปัญหาทางสังคม 1,105 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.21 พิการ
เคลื่อนไหว/ทางร่างกาย 533 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.37 พิการทางสติปัญญา 174 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.08
พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย 174 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.08 พิการทางการมองเห็น 95 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 1.13 พิการทางจิตใจ/พฤติกรรม 71 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.84 พิการทางการเรียนรู้ 36 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 0.43 พิการทาง ออทิสติก 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.11
ประเด็นปัญหาที่พบ
ตาราง แสดงประเด็นปัญหา
ลาดับที่
1

ประเด็นปัญหา
มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ

รวมจานวน (ราย)
๗,๖๙๔
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ลาดับที่

ประเด็นปัญหา

รวมจานวน (ราย)

2

ยากจน
๕,๕๗๑
อยู่ในครอบครัวยากจน/บิดามารดา หย่าร้างทิ้งร้าง
3
ถูกคุมขัง/แยกกันอยู่และได้รับความลาบาก
๑,๗๘๗
ที่มา จากการสารวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมรายครัวเรือน (Social Map)
แผนภูมิแสดงอันดับประเด็นปัญหา
7,694 ราย

1,337 ราย

ดูแลบุคคลใน
ครอบครัว

มีหนี้สิน

อยูใ่ นครอบครัว
ยากจน

1,319 ราย

ยากจน

รายได้ไม่เพียงพอต่อ
การครองชีพ

5,571 ราย 1,787

จากแผนภูมิที่ 3 พบว่า ประเด็นปัญหาที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรกในจังหวัดสตูล คือ มีรายได้ไม่เพียงพอต่อ
การครองชีพ 7,694 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.40 ยากจน 5,571 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.74 อยู่ในครอบครัว
ยากจน 1,787 ราย 0.55 มีหนี้สิน 1,337 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.41 ดูแลบุคคลในครอบครัว 1,319
ราย คิดเป็นร้อยละ 0.41
๓) ความต้องการขอรับการช่วยเหลือ
จากการสารวจ พบว่า หัวหน้าครัวเรือนที่ประสบปัญหา และสมาชิกที่ประสบปัญหา มีความต้องการ
ขอรับการช่วยเหลือ ส่วนใหญ่ เป็นเงินสงเคราะห์ จานวน ๗,๙๔๐ ราย รองลงมาเป็นเงินทุนประกอบอาชีพ
จานวน ๓,๔๘๖ ราย และความต้องการช่วยเหลือทุนการศึกษา จานวน ๒,๐๔๕ ราย ตามลาดับ
ตาราง แสดงความต้องการขอรับความช่วยเหลือ
ลาดับ
ความต้องการ
1
เงินสงเคราะห์
2
เงินทุนประกอบอาชีพ
3
ทุนการศึกษา
4
ฝึกอาชีพ
5
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
6
ส่งเข้ารับการรักษา/บาบัด
7
เบี้ยความพิการ
๘
ช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย/คุ้มครองสิทธิ์

รวมจานวน (ราย)
7,940
๓,๔๘๖
๒,๐๔๕
699
๑๗๘
151
๑๓๒
29
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ลาดับ
๙
๑๐

ความต้องการ

รวมจานวน (ราย)

เข้าสถานสงเคราะห์/สถานคุ้มครอง
๘
จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์
8
ที่มา สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ข้อมูล ณ ธันวาคม 2561

แผนภูมิแสดงความต้องการขอรับความช่วยเหลือ

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

ความต้องการขอรับความช่วยเหลือ

7940

3486

699

2045

29

151

8

8

175

132

98

๔) สิทธิสวัสดิการที่เคยได้รับ
จากการสารวจ พบว่า หัวหน้าครัวเรือนที่ประสบปัญหาและสมาชิกที่ประสบปัญหา เคยได้รับสิทธิ
จานวน ๕,๔๔๔ ราย ไม่เคยได้รับสิทธิ จานวน ๓,๑๑๕ ราย ซึ่งสิทธิที่ได้รับสูงสุด คือ โครงการเพื่อสวัสดิการ
แห่งรัฐ จานวน ๔,๘๙๘ ราย รองลงมา คือ สวัสดิการภาครัฐ จานวน ๓,๒๔๕ ราย และเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุ
จานวน
๒,๔๙๑ ราย
ตารางแสดง สวัสดิการแห่งรัฐที่เคยได้รับในปี 2560
สวัสดิการแห่งรัฐที่เคยได้รับ ในปี 2560
จานวน (ราย)
ไม่เคยได้รับสวัสดิการ
3,115
เคยได้รับสวัสดิการ
5,444
โครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
4,898
สวัสดิการภาครัฐ
3,245
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
107
เงินทุนประกอบอาชีพ
125
สวัสดิการภาคเอกชน
6
หน้า 168

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖2

สวัสดิการแห่งรัฐที่เคยได้รับ ในปี 2560
เงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยความพิการ
เงินกู้
เงินซ่อมแซมบ้าน
เครื่องช่วยความพิการ
อื่นๆ

จานวน (ราย)
391
2,491
954
19
27
7
22

ที่มา : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562
 ประเพณีวัฒนธรรม
1) การเข้าสุนัตเป็นหลักการของศาสนาอิสลาม อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่อง
ความสะอาด คือ การขลิบผิวหนังหุ้มส่วนปลายอวัยวะเพศชาย หรือเรียกตามภาษา
ท้องถิ่นว่า “เข้าแขก”หรือ “คิตาน” ซึ่งจะกระทาแก่เด็กชายที่มีอายุระหว่าง 2-10 ปี
ส่วนการจัดเลี้ยงอาหารในวันเข้าสุหนัต ถือว่าเป็นประเพณีอย่างหนึ่ง
2) พิธีกินเหนียวประเพณีการกินเหนียว จะใช้ในหลายโอกาส เช่น แต่งงาน
และเข้าสุนัต คาว่า “กินเหนียว” มิใช่ว่าเจ้าของจะบริการอาหารเฉพาะข้าวเหนียว
เท่านั้น แต่เป็นการเลี้ยงอาหารธรรมดาทั่วไป
3) งานแข่งขัน ว่า วประเพณี จังหวัดสตูล เป็นการแข่งว่าว เพื่อการ
พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้าน หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว การแข่งขันว่าวจะจัด
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ของทุกปี มีการจัดแข่งขัน 3 ประเภท คือ
ว่าว
เสียงดัง ว่าวขึ้นสูง ว่าวสวยงาม
4) งานเทศกาลถือศีลกินเจจะจัดในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี
ณ
ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง อาเภอเมือง จังหวัดสตูล เทศกาลกินเจเป็นความเชื่อของชาวจีนที่
ถือเอาวัน ที่ 1 เดือน 9 ของทุกปี เป็ น การเริ่มต้นของการไม่กิ นเนื้ อสั ตว์ ภายใน
ช่วงเวลา 9–10 วัน ซึ่งในระหว่างนี้ก็ควรจะถือศีล ทาบุญทาทาน เพื่อเป็นการชาระ
ทั้งร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์
5) งานประเพณีลอยเรือของชาวเลเกาะหลีเ ป๊ะ งานประเพณีลอยเรือของชาวเลทากันปีละ 2
ครั้ง คือในเดือน 6 (พฤษภาคม) และเดือน 12 (พฤศจิกายน) ผู้ริเริ่ม คือ "
โต๊ะฮีห ลี " ซึ่งชาวเลถือว่ าเป็น บรรพบุ รุษ คนส าคัญ เพราะเป็ น ผู้
บุกเบิกเกาะนี้เป็นคนแรกและเป็นที่เคารพนับถือของชาวเลเป็นอย่าง
ยิ่งในขณะมีชีวิตอยู่ เมื่อโต๊ะฮีหลีตายไปแล้ว ชาวเลได้สร้างศาลาหรือ
ศาลเป็นที่สิงสถิตดวงวิญญาณไว้ในบริเวณหมู่บ้าน เพื่อราลึกถึงคุณ
งาม
ความดี แ ละเคารพบู ช า ถื อ กั น ว่ า เป็ น ดวงวิ ญ ญาณที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ซึ่ ง
ชาวเลจะมาบนบานเพื่อขอพรเป็นประจาก่อนจะออกไปทะเลเพื่อจับปลา เพราะมีความเชื่อว่าดวงวิญญาณจะ
บันดาลให้เกิดความเป็นสิริมงคลและอานวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ
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6)
วันฮารีรายอเป็นวันรื่นเริงประจาปีของชาวมุสลิม วันฮารี
รายอมีปีละ 2 ครั้ง คือวันฮารีรายออิฏิลฟิตรี เป็นวันรื่นเริงเนื่องจาก
การสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน วันอิฏิลฟิตรี ตรงกับวันที่
หนึ่งของเดือนเชาวาล ซึ่งเป็นเดือนที่ 10 ทางจันทรคติ และวันฮารี
รายออิฏิลอัตฮา หรือที่เรียกว่า วันฮารีรายอหัจญี หมายถึงวันรื่นเริง
เนื่องในวันเชือดสัตว์พลีชีพเป็นทานบริจาคอาหารแก่คนยากจนและ
ประชาชนทั่วไป
ตรงกับวันที่ 10 ของเดือนซุลอิจญะ เป็นเวลาเดียวกับการประกอบพิธีฮัจย์ ณ นคร
เมกกะของมุสลิมทั่วโลก ดังนั้น ชาวไทยมุสลิมจึงนิยมเรียกวันตรานี้ว่า วันอีดใหญ่
7) เดือนเราะมะฎอน (อาหรับ:  )رمضانหรือสะกด รอมะฏอนหรือ
รอมฎอนคือเดือนที่ 9 ของปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์หรือปฏิทินอิสลามเป็นเดือนที่
มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เดือนบวชและ
ถือว่าเป็นเดือนที่สาคัญที่สุดเดือนหนึ่งมุสลิมจะต้องอดอาหารเพื่อที่จะได้มี
ความรู้สึกถึงคนที่ไม่ได้รับการดูแลจากสังคม
เช่น คนยากจน เป็น
ต้นและเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่อัลกรุอานได้ถูกประทานลงมาเป็น ทางนาให้กับมนุษย์มุสลิมจึงต้องอ่านอัลกุรอาน
เพื่อศึกษาถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์รู้ว่าการเป็นอยู่ในโลกนี้และโลกหน้าจะเป็นอย่างไร และจะต้องทา
ตัวอย่างไร บ้างกิจกรรมพิเศษของมุสลิมนิกายซุนนะหฺคือการละหมาดตะรอเวียะฮ์ในยามค่าของเดือนนี้เมื่อสิ้น
เดือนเราะมะฎอนแล้วจะมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 1 เดือนเชาวาลเรียกว่าอีดิลฟิตรี
8) งานวันเมาลิดกลางจังหวัดสตูล เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการ
ราลึกถึงหลักคาสอนและผลงานของท่านศาสดามูฮัมหมัด เพื่อเป็นการส่งเสริม
สถานบันศาสนาอิสลามและพื่อผนึกกาลังของพี่น้องมุสลิมในการร่วมกันแก้ไข
ปัญหาที่สาคัญของจังหวัด จัดขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี
9) หนั งตะลุงคน “หนังตะลุงคน” ตาบลอุใดเจริญ
เป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตในท้องถิ่นสืบทอดสู่ชนรุ่นหลังได
เรียนรู้และไดสัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณีที่มีมาเมื่อครั้งอดีต
10) ประเพณี ไหว้ผีโบ๋ (ผีหมู่ หรือ พวก
ผี ทั้งหมด) นิ ย ามศัพท์ภ าษาถิ่น ใต้ คาว่า “โบ๋ ” แปลว่า หมู่ พวก
ประเพณีไหว้ผีโบ๋ เป็นงานประเพณีที่มีความสาคัญ โดยได้สืบทอด
กันมาคู่กับอาเภอทุ่งหว้าตั้งแต่อดีตในยุคแรก ๆ การไหว้ ผีโบ๋ได้แยก
กระท าเป็ น ตระกู ล แต่ ล ะตระกู ล ไป ต่ อ มาเมื่ อ แต่ ล ะตระกู ล มี
ลู กหลานมากขึ้น จึ งได้มาทาพิธีไหว้ร่ว มกันเป็นพิธีใหญ่เพียงครั้ง
เดียว การไหว้ผีโบ๋ (ผีหมู่) หมายถึง การไหว้ผีหัวหลาด (บริเวณตลาด
หน้าโรงภาพยนตร์ทุ่งหว้าเก่า) ไหว้หน้าตลาด ไหว้กลางเมือง เพื่อทาบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ตายไปแล้ว ไม่มีญาติ
คอยทาบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นั้นเอง
11) ดาระ ดาระเป็นศิลปะการแสดงที่นิยมกันเฉพาะหมู่ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสตูล ปัจจุบันดา
ระในจังหวัดสตูล มีเพียงคณะเดียวคือที่ตาบลควนโดน อาเภอควนโดน สืบทอดต่อมาจากนายทอง มาลินี ซึ่ง
เคยเล่นดาระมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆ และมีคณะดาระเป็นของตนเอง ต่อมาเมื่อชราภาพลง ผู้ร่วมคณะได้แยกย้าย
กันไป บ้างก็ตายจากกันไป เหลือเพียงนายทอง มาลินี เพียงคนเดียว เมื่อหลายสิบปีมาแล้ว นายทอง มาลินี
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ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดให้นักเรียนโรงเรียนควนโดน
วิทยา ซึ่งสังกัดกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้นในการถ่ายทอดการ
แสดงดาระที่โรงเรียนแห่งนี้ ผู้เรียนมีทั้งนักเรียนและครู จนนาง
สมศรี ชอบกิ จ ครู โ รงเรี ย นควนโดนวิ ท ยา สามารถแสดงได้
นายทอง มาลินี เป็นวิทยากรโรงเรียนนี้อยู่ประมาณ ๖-๗ ปีจน
อายุมากขึ้น นางสมศรี ชอบกิจ จึงรับช่วงเป็นวิทยากรแทนและได้
นาศิลปะการแสดงดาระนี้ไปเป็นหลักสูตรวิชาเลือกของนั กเรียน
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา นอกจากนั้ น ยั ง ถ่ า ยทอดให้ กั บ ชาวบ้ า น
ในละแวกนั้นที่สนใจ 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 ๔04 สายฉลุง-ตรัง เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด
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 119.928 กิโลเมตร โดยมีหมวดทางหลวงรับผิดชอบดูแลพื้นที่ในจังหวัดสตูล 3
หมวดทางหลวงด้วยกัน รายละเอียดตามตาราง
ตาราง แสดงข้อมูลสายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสตูลจาแนกตามหมวดทางหลวง
หมายเลข หมายเลข
ทางหลวง ควบคุม

ตอน

1.หมวดทางหลวงควนโดน
0406
0102
ค่ายรวมมิตร - ย่านซื่อ

ระยะทาง
กม.

ผิว
จราจร

54+775 - 71+800
71+800 – 74+120
74+120 - 75+725

17.025
2.320
1.605

ลาดยาง
คอนกรีต
ลาดยาง

กม. - กม.

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
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หมายเลข หมายเลข
ทางหลวง ควบคุม

ตอน

ระยะทาง
กม.

ผิว
จราจร

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

20.306

ลาดยาง

96+624 - 133+663

37.039

ลาดยาง

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

กม. - กม.

2.หมวดทางหลวงท่าแพ
0406

0103

ย่านซื่อ - ตามะลัง

0404

0202

ละงู – ฉลุง

0421

0100

กาเน๊ะ - สตูล

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
0404

0201

บ้านนา – ละงู

59+606 - 96+624

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 ๒๕62
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ภาพ แสดงเส้นทางในความควบคุมแขวงทางหลวงสตูล สานักงานทางหลวงที่ ๑๘

ที่มา : แขวงทางหลวงสตูล
ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2562
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- จานวนสายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทสตูล ระบุระยะทาง (กิโลเมตร)
เป็นโครงข่ายทางหลวงชนบทสายรองในพื้นที่จังหวัดสตูล อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
ชนบท ซึ่งได้กระจายตามพื้นที่ในอาเภอต่าง ๆ แยกเป็นประเภทเส้นทางเพื่อขนส่งสินค้า การเกษตร การ
ประมง และเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นเส้นทางพัฒนาเชื่อมต่อระบบขนส่งโลจิสติกส์ ซึ่งปัจจุบัน
โครงข่ายทางดังกล่าว ระยะทางบางช่วงยังไม่ได้มีการพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานทางให้มีความสมบูรณ์และ
ต่อเนื่อง ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องเร่งปรับปรุงพัฒนาต่อเติมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองตาม
ยุทธศาสตร์ ของจังหวัดสตูลและตามยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวงชนบท
ตาราง แสดงถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทจังหวัดสตูล
บัญชีรายชื่อถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทจังหวัดสตูล
ที่
ประเภทถนน
๑ ถนนผิวจราจรลาดยาง
๒ ถนนผิวจราจรคอนกรีต
๓ ถนนผิวจราจรลูกรัง
รวม

จานวน(สาย)
30
1
4
35

ระยะทาง (กม.)
หมายเหตุ
543.026
2.300
5.530
550.856

ที่มา : แขวงทางหลวงชนบทสตูล สานักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๒ (สงขลา) กรมทางหลวงชนบท
ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

- 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 กุมภาพันธื 2562

- 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
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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 2562

(๒) ทางรถไฟ
สตูลไม่มีสถานีรถไฟ แต่สามารถเดินทางไปกับขบวนรถกรุงเทพฯ-ยะลา, กรุงเทพฯ-หาดใหญ่หรือ
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
กรุงเทพฯ – หาดใหญ่
50 เที่ยวบินขึ้นไปต่อวัน เดินทางนาน 1 ชม. 25 นาที
หาดใหญ่ (HDY) ถึง กรุงเทพมหานคร (ทุกสนามบิน)

เวลา
06:00
06:15
06:30
07:00
07:00
07:25
07:45
08:05
08:10
08:35
09:20
09:50
09:50
10:05
10:20
11:05
11:35
12:10
12:35
13:10
14:00
14:05
14:25

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

07:25
07:40
08:05
08:25
08:35
08:55
09:10
09:30
09:40
09:55
10:50
11:15
11:25
11:35
11:50
12:35
13:00
13:45
14:10
14:30
15:35
15:30
15:50

สายการบิน
นกแอร์ 7102
ไทยสมายล์ 259
แอร์เอเชีย 3102
ไทยสมายล์ 269
ไทยไลอ้อนแอร์ 702
แอร์เอเชีย 3116
ไทยไลอ้อนแอร์ 702
ไทยสมายล์ 269
แอร์เอเชีย 3116
แอร์เอเชีย 3126
นกแอร์ 7104
ไทยไลอ้อนแอร์ 706
แอร์เอเชีย 3104
ไทยไลอ้อนแอร์ 706
แอร์เอเชีย 3118
ไทยไลอ้อนแอร์ 708
ไทยสมายล์ 261
แอร์เอเชีย 3106
ไทยไลอ้อนแอร์ 710
นกแอร์ 7108
แอร์เอเชีย 3108
ไทยสมายล์ 265
ไทยสมายล์ 265

อา
อา
อา
อา
อา
อา
อา
อา
อา
อา
อา
อา
อา
อา
อา
อา
อา

จ
จ
จ
จ
จ
จ
จ
จ
จ
จ
จ
จ
-

อ
อ
อ
อ
อ
อ
อ
อ
อ
อ
อ
อ
อ
อ
-

วัน
พ พฤ
พ พฤ
พ พฤ
- - พ พฤ
พ พฤ
พ พฤ
- - พ พฤ
พ พฤ
- - - พ พฤ
- พ พฤ
- พฤ
พ พฤ
พ พฤ
พ พฤ
- -

ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
-

ส DMK-HDY
ส BKK-HDY
ส DMK-HDY
- BKK-HDY
- DMK-HDY
ส DMK-HDY
ส DMK-HDY
ส BKK-HDY
- DMK-HDY
- DMK-HDY
ส DMK-HDY
ส DMK-HDY
- DMK-HDY
- DMK-HDY
- DMK-HDY
ส DMK-HDY
- BKK-HDY
ส DMK-HDY
ส DMK-HDY
ส DMK-HDY
ส DMK-HDY
ส BKK-HDY
- BKK-HDY
หน้า 177

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖2

14:35
15:25
15:45
16:00
16:35
16:50
17:05
17:20
17:20
17:40
18:00
19:10
19:15
19:15
19:25
19:40
19:45
19:55
20:05
20:10
20:25
20:35
20:40
21:15
22:00
22:05
22:20

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

16:10
16:50
17:20
17:25
18:05
18:15
18:30
18:40
18:50
19:10
19:25
20:40
20:40
20:45
20:50
21:05
21:10
21:25
21:30
21:40
21:55
22:05
22:10
22:45
23:30
23:35
23:45

ไทยไลอ้อนแอร์ 714
นกแอร์ 7112
แอร์เอเชีย 3114
นกแอร์ 7112
ไทยไลอ้อนแอร์ 718
ไทยสมายล์ 263
ไทยไลอ้อนแอร์ 718
นกแอร์ 7114
ไทยสมายล์ 263
แอร์เอเชีย 3110
นกแอร์ 7114
แอร์เอเชีย 3118
นกแอร์ 6444
ไทยสมายล์ 267
ไทยไลอ้อนแอร์ 724
ไทยสมายล์ 267
นกแอร์ 6444
นกแอร์ 7116
แอร์เอเชีย 3112
ไทยไลอ้อนแอร์ 724
แอร์เอเชีย 3112
นกแอร์ 7116
ไทยไลอ้อนแอร์ 724
แอร์เอเชีย 3124
ไทยไลอ้อนแอร์ 726
แอร์เอเชีย 3124
ไทยไลอ้อนแอร์ 726

อา
อา
อา
อา
อา
อา
อา
อา
อา
อา
อา
อา
อา
อา
-

จ
จ
จ
จ
จ
จ
จ
จ
จ
จ
จ
จ
จ
จ

อ
อ
อ
อ
อ
อ
อ
อ
อ
อ
อ
อ
อ
อ
อ

พ
พ
พ
พ
พ
พ
พ
พ
พ
พ
พ
พ
พ
พ

พฤ
พฤ
พฤ
พฤ
พฤ
พฤ
พฤ
พฤ
พฤ
พฤ
พฤ
พฤ
พฤ
พฤ
พฤ

ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ
ศ

ส DMK-HDY
- DMK-HDY
ส DMK-HDY
ส DMK-HDY
- DMK-HDY
ส BKK-HDY
ส DMK-HDY
- DMK-HDY
- BKK-HDY
ส DMK-HDY
ส DMK-HDY
ส DMK-HDY
- DMK-HDY
- BKK-HDY
ส DMK-HDY
ส BKK-HDY
ส DMK-HDY
- DMK-HDY
- DMK-HDY
- DMK-HDY
ส DMK-HDY
ส DMK-HDY
- DMK-HDY
- DMK-HDY
- DMK-HDY
ส DMK-HDY
ส DMK-HDY

กรุงเทพฯ – ตรัง
9 เที่ยวบินต่อวัน เดินทางนาน 1 ชม. 25 นาที
ตรัง (TST) ถึง กรุงเทพมหานคร (ทุกสนามบิน)
เวลา
สายการบิน

07:50
09:35
10:05

→ 09:25
→ 11:00
→ 11:30

แอร์เอเชีย 3241
ไทยไลอ้อนแอร์ 824
นกแอร์ 7400

การเดินทาง

อา จ อ พ พฤ ศ ส DMK-TST
อา จ อ พ พฤ ศ ส DMK-TST
อา - - - - - - DMK-TST
หน้า 178

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖2

10:05
13:15
16:30
17:25
17:25
18:05

→
→
→
→
→
→

11:30
14:40
18:05
18:50
18:50
19:30

นกแอร์ 7406
แอร์เอเชีย 3243
แอร์เอเชีย 3245
แอร์เอเชีย 3245
ไทยไลอ้อนแอร์ 826
ไทยไลอ้อนแอร์ 826

อา
อา
อา
-

จ
จ
จ
จ

อ
อ
อ
อ

พ
พ
พ
พ

พฤ
พฤ
พฤ
พฤ

ศ
ศ
ศ
ศ

ส DMK-TST
ส DMK-TST
- DMK-TST
ส DMK-TST
- DMK-TST
ส DMK-TST

(๔) ทางทะเล
ความยาวชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูล ๑๔๔.๘ กิโลเมตร มีคลองสายหลัก ๖ สาย ความยาวรวม
๒๗๗.๕๕ กิโลเมตรมีเกาะในทะเลจานวน ๑๐๕ เกาะ เกาะที่มีผู้คนมาถิ่นฐานอาศัยอยู่ จานวน ๙ เกาะ การ
คมนาคมทางน้าที่สาคัญ เป็นการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ และการเดินทางระหว่างประเทศไป
ยังประเทศมาเลเซียทางทะเล
จังหวัดสตูลมีท่าเรือจานวน ๒ ท่าเรือ ดังนี้
๑. ท่าเรือตามะลัง เป็นท่าเทียบเรือ ตั้งอยู่ใน ต. ตามะลังอ.เมือง จ. สตูล เป็นท่าที่สามารถ
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 หน่วยจาหน่ายไฟฟ้าและจานวนการไฟฟ้า / 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. สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอาเภอมะนัง สังกัด การไฟฟ้าฯสาขาอาเภอ
ควนกาหลง
๗. PEA SHOP สาขา Big C สาขาสตูล สังกัดการไฟฟ้าฯจังหวัดสตูล
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๘. PEA SHOP สาขา Lotus สาขาควนโดน สังกัด การไฟฟ้าฯอาเภอควนกาหลง
ตารางข้อมูลแสดงจานวนผู้ใช้ไฟฟ้า หน่วยจาหน่ายไฟฟ้าและจานวนการไฟฟ้า / ครัวเรือนในพื้นที่ที่ยังไม่มี
ไฟฟ้าใช้ จาแนกตามอาเภอ
ที่

อาเภอ

ครัวเรือน
มีไฟฟ้าใช้แล้ว (ครัวเรือน)
ทั้งหมด ปักเสาพาด โซลาร์ อื่นๆ
รวม
(ครัวเรือน) สาย
โฮม
(SHS)
1 เมืองสตูล
๓8,495 38,139 356
0
38,495
2 ละงู
22,951 22,817 134
0
22,951
3 ทุ่งหว้า
7,661
7,547
109
0
7,656
4 ควนกาหลง 11,681 11,681
63
0
11,681
5 ท่าแพ
8,465
8,464
1
0
8,465
6 ควนโดน
7,628
7,622
3
0
7,625
7 มะนัง
6,141
6,068
73
0
6,141
รวม
103,019 102,275 739
0 103,014

อยู่ในพื้นที่
ปกติ
(ครัวเรือน)
0
0
0
0
0
0
0
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
0
5
0
0
0
0
40

ที่มา : สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ ธันวาคม 256๑
จานวนการติดตั้งพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จังหวัดสตูลมีความเข้มแสงอาทิตย์เฉลี่ย 16.90 เมกะจูล/ตารางเมตร-วัน ซึ่งมีศักยภาพเชิงพลังงาน
จากแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของพื้นที่ทั่วประเทศที่มีค่าเท่ากับ 17.80 เมกะจูล/
ตารางเมตร-วัน ปัจจุบันเราใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ 2 รูปแบบคือ การใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ความร้อนที่ได้โดยตรง 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.)
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ลาดับที่

ระบบ

จานวน ขนาดติดตั้ง
(แห่ง)
(kW)
20
66.95

รวม

ผู้ดาเนินโครงการ

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 รายชื่อฐานปฏิบัติการทางทหารและตารวจตระเวนชายแดนโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
ด้วย เซลล์แสงอาทิตย์ ปี 2549 (พพ.)
ลาดับ
ชื่อฐานปฏิบัติการ
ที่
สังกัด
ตาบล
อาเภอ จังหวัด ขนาดติดตั้ง(kW)
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1
2

ชฝต.
4301
ชฝต.
4302

บ้านตามะลัง

เมือง

สตูล

วังประจัน

ควนโดน

สตูล

0.225

0.225
0.45
ตารางแสดง รายชื่อหน่วยทหาร /ฐานปฏิบัติการทางทหารและตารวจโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ปี 2554 (พพ.)
ลาดับ
ที่

1
2
3
4
5
6

บ้านวังประจันใต้

ตามะลังใต้

ชื่อหน่วยงาน
สังกัด
กอ.รมน.ภาค 4 ค่ายสิรินธร อาเภอยะ
รัง 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 /ฐานปฏิบัติการทางทหารและตารวจโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 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 2562
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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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 ระบบน้าประปา
จังหวัดสตูล มีที่ทาการประปา 2 แห่ง คืออาเภอเมืองและอาเภอละงู มีสถานีผลิตน้าประปา
จานวน 4 แห่งคือ อาเภอควนโดน ตาบลวังประจัน อาเภอละงู และอาเภอทุ่งหว้า

ตารางแสดงกาลังการผลิตและปริมาณน้าจ่าย
สถานที่
ผลิตน้า

กาลัง
การผลิต ปริมาณน้าจ่าย
(ลบ.ม/ (ล้าน ลบ.ม.)
ช.ม.)

ที่อยู่
อาศัย

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

รวม

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

1,200

566,559

14,225

249

2,490

22

40

247

a

3

-

-

600
50

121,811
14,836

5,288
836

109
26

274
-

17,260
17

1,071
8
212
6,688
132
3
18
1,015
ที่มา : การประปาส่วนภูมภิ าคสาขาสตูล, สาขาละงู
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2562

การสื่อสารไปรษณีย์
จังหวัดสตูลมีที่ทาการไปรษณีย์ เป็นที่ทาการไปรษณีย์จังหวัด ๑ แห่ง ที่ทาการไปรษณีย์อาเภอ
๖ แห่ง ที่ทาการไปรษณีย์ตาบล 1 แห่ง ที่ทาการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน ๒๔ แห่ง ร้านจาหน่ายตราไปรษณี
ยากร ๖ แห่ ง ที่ ท าการไปรษณี ย์ ทุ ก แห่ ง ให้ บ ริ ก ารระบบเคาน์ เ ตอร์ ไ ปรษณี ย์ อั ต โนมั ติ ( Counter
Automation) โดยให้บริการไปรษณีย์ครบวงจร (One Stop Service) และบริการรับส่งสิ่งของขนาดใหญ่
(Logispost) ปี 2562 มี เ ป้ า หมายที่ จ ะเปิ ด ให้ บ ริ ก ารเคาเตอร์ บ ริ ก ารไปรษณี ย์ 3 แห่ ง ประกอบด้ ว ย
เคาเตอร์บริการไปรษณีย์สตูลธานี อ. เมือง จ.สตูล เคาเตอร์บริการไปรษณีย์มะนัง อ.มะนัง จ.สตูล และเคาเต
อร์บริการไปรษณีย์ปากบารา อ.ละงู จ.สตูล
สถานีวิทยุและโทรทัศน์
สถานีวิทยุ
จังหวัดสตูลมีสถานีวิทยุ (คลื่นหลัก) จานวน ๓ สถานี คือ
ล้าดับ
ความถี่
ชื่อสถานี
ที่อยู่
1
91.25
ตารวจภูธรภาค 9 สตูล ถ.ฉลุง-ละงู อ.ท่าแพ

อ้าเภอ
อ.ท่าแพ
หน้า 185

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖2

2

93.25

อ.ส.ม.ท.สตูล

3

95.50 , 99.50

สวท.สตูล

349/10 ชุมชนคลองเส็นเต็น
ถ.สฤษดิ์ภูมินารถ
241 ถ.คลองขุด-นาแค ต.คลองขุด

อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล

สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาต
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

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
๑๒
เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
(R-Radio network ) รร.บ้าน
เกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
เครือข่ายสื่อสารมวลชน
สังกัด
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 5
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9/ไทยรัฐ

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

อ้าเภอ
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
ajree777@hotmail.com
08-6964-4008
nongam7@gmail.com
08-6963-7186
saktun199@gmail.com
08-1990-4299,0-74736205
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สังกัด
IPM สตูลแชลแนล/เดลินิวส์
IPM สตูลแชลแนล

อีเมล์
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

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

โทรศัพท์ / โทรสาร
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)

 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT) จังหวัดสตูล

คณะอนุกรรมการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ๔ ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) ฉบับทบทวน และจัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 และเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ได้
ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม รวมทั้งได้ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สตูล) สรุปดังนี้
๑) การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง (Strengths – S)

จุดอ่อน (Weakness – W)

S๑ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางบก ทางทะเล
และมีโบราณสถานมีแหล่งทรัพยากรทางธรณีวิทยาที่สาคัญ
ของประเทศ มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเลระดับนานาชาติ
S๒ มี ค วามหลากหลายทางด้ า นวั ฒ นธรรมและอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข ไม่มีเหตุการณ์ความไม่สงบวิถีชีวิตที่บ่ง
บอกถึ ง ความสงบ ความสมานฉั น ท์ และการเป็ น มิ ต รกั บ
นักท่องเที่ยว
S๓ มี แ หล่ ง วั ต ถุ ดิ บ ด้ า นอาหารทะเลที่ ส ดสะอาด
ปลอดภัย สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
มีความพร้อมในด้านการท่องเที่ยวฮาลาล
S๔ พื้ น ที่ ท างภู มิ ศ าสตร์ ตั้ งอยู่ ฝั่ งทะเล และมี เ ส้ น ทาง
เชื่อมโยงภาคพื้นดินกับจังหวัดสงขลา มีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศมาเลเซียซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่การเชื่อมโยงประเทศ
อาเซียนตอนล่าง
S๕ มี ลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์ ที่ เหมาะสมต่ อ การ
เกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์รมีการประกอบอาชีพหลักในภาค
การเกษตร
S๖ มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เหมาะสมต่อการ
ลงทุน การค้า และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าด้านการเกษตร
S๗ มีป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลที่มีทรัพยากรสมบูรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์และมีความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพทั้ งทางบกและทางทะเล และเป็ น แหล่งอาหาร
ทะเลที่มีความสมบูรณ์

W1 โครงสร้างพื้นฐาน มีไม่เพียงพอ และไม่ได้มาตรฐาน
ไม่มีระบบการคมนาคมและโลจิสติกส์ทางราง ทางอากาศ
W2 ภาคธุ ร กิ จ ยั ง ไม่ ส ามารถรวมกลุ่ ม กั น ได้ อ ย่ า ง
เหนียวแน่น
W3 บุ ค ล า กร ท่ อง เ ที่ ย ว ยั งขา ด ทั กษ ะ ใ น ด้ า น
ภาษาต่างประเทศ และทักษะด้านการบริการ ผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวยังไม่กล้าลงทุน เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการ
ท่องเที่ยว และตัวแทนของประชาชนที่มีบทบาทในการพัฒนา
ด้ า นการท่ อ งเที่ ยวยั งไม่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ในการพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยวสู่นานาชาติ และหลักสูตรทางการศึกษาของพื้นที่ที่
ส่งเสริมให้ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวไม่มีคุณภาพ ไม่
ดึงดูดให้ประชาชนสนใจเข้ารับการศึกษา ทาให้แรงงานด้าน
การท่องเที่ยวปัจจุบันยังเป็นแรงงานไม่มีฝีมือ
W4 ขาดการสร้ า งBrandทางการท่ อ งเที่ ย ว และไม่ มี
ผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์เป็นของตนเองที่
เข้มแข็ง และแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
W5 พื้ น ที่ ท ากิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วอยู่ ใ นเขตอุ ท ยานซึ่งมี
ข้อจากัดในการพัฒนา ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับการอนุรักษ์
W6 ขาดนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวที่จะเป็นจุดดึงดูด
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ที่ ต้ อ งการสิ่ งแปลกใหม่ การบริ ห ารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวยังไม่มีประสิทธิภาพทาให้เกิดปัญหาความ
ทรุดโทรม และปัญหาขยะ รวมทั้งความปลอดภัย
W7 การจัดเส้นทางการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวยัง
ไม่เหมาะสมกับศักยภาพ
W8 การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม Value Added สิ น ค้ า ทาง
การเกษตรมีน้อย แรงงานด้านการเกษตรไม่เพียงพอ คนรุ่น
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จุดแข็ง (Strengths – S)

จุดอ่อน (Weakness – W)

S๘ มีต้นทุนที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาพลังงาน
ทดแทน เช่น พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ และพลังงาน
จากแสงอาทิตย์
S๙ เครือข่ายของภาคประชาชนที่เข้มแข็ง ชุมชนมีความ
สงบสุ ข มี ห ลั ก ยึ ด ทางศาสนาที่ มั่ น คง และอยู่ อ าศั ย อย่ า ง
สมานฉั น ท์ บ นฐานพหุ วั ฒ นธรรม และด้ า นเครื อ ข่ า ยภาค
ประชาชนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม

ใหม่หันไปประกอบอาชีพอื่น เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความ
สนใจและตระหนักในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่ม
เกษตรกร รวมกลุ่มไม่เข้มแข็ง ขาดการเชื่อมโยงเครือ ข่าย
เกษตรส่ ว นใหญ่ มี พื้ น ที่ ถื อ ครองน้ อ ยและบางพื้ น ที่ ไม่ มี
เอกสารสิทธิ์ การนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ทางการ
เกษตรเพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต และการแปรรู ป มี น้ อ ย สิ น ค้ า ทาง
การเกษตรมีอายุการเก็บรักษาในระยะเวลาที่จากัด
W9 การขาดการพั ฒ นาแหล่งการค้ า การลงทุ น ไม่ มี
S๑๐ มีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดี ที่สามารถ การตลาดกลางกระจายสิ น ค้ า การจั ด การพื้ น ที่ ก ารค้ า
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ได้ ความหลากหลายของระบบนิ เ วศน์ ทั้ ง ชายแดนไม่ ต่ อ เนื่ อ ง ระบบสิ่ ง อ านวยความสะดวกยั งไม่
นิเวศน์ทางทะเล และนิเวศน์ป่าเขา
สามารถจูงใจทางการค้าได้อย่างเพียงพอ
W10 ไม่ มี พื้ น ที่ กั กเก็ บน้ าต้น ทุ น ที่ ใ ช้ เ พื่ อ การอุปโภค
บริโภค และการเกษตร ขาดการวางแผนในระยะยาวในการ
จั ด การปั ญ หาอุ ท กภั ย ภั ย แล้ ง และภั ย พิ บั ติ ต างๆ และมี
ปัญหาการบุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
การกัดเซาะตลิ่งริมชายฝั่ง แม่น้า ลาคลองต่างๆ
W11 แหล่ ง ก าจั ด ขยะไม่ เ พี ย งพอ เกิ ด ขยะในแหล่ ง
ท่องเที่ยวและชุมชนเมือง
W12 ประชาชนในพื้น ที่บ างส่ว นขาดจิตสานึก ในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ต่อการพั ฒนาพลั ง งานทดแทนเพื่ อ ใช้ ใ นครั ว เรื อ นและ
ชุมชน
W13 คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมลดลง มีปัญหา
การแพร่ระบาดของยาเสพติด
W14 ความไม่ เ ข้ ม แข็ ง ของโครงสร้ า งเศรษฐิ จ ชุ ม ชน
สถานประกอบการที่รองรับแรงงานมีฝีมือ และทักษะมีน้อย
การเพิ่ ม ขึ้ น ของหนี้ สิ น ครั ว เรื อ น ประชาชนและหมู่ บ้ า น
ตกเกณฑ์ จปฐมีจานวนมาก
W15 ระบบการสาธาณสุขยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
การจัดบริการทางการแพทย์ ขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง
ประชาชนมีปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น
W16 มีปัญหาเยาวชนและครอบครัว รวมทั้งการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิงวัยแรงงาน
W17 การบังคับใช้กฎหมายไม่ทั่วถึง ไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน

๒) การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก
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ภัยคุกคาม (threat – T)

O๑ จังหวัดสตูลมีชายแดนที่ติดกับประเทศมาเลเซียทั้ง
ทางบกและทางทะเล และเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3 ฝ่าย กับประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย (IMT_GT)กรอบ
ความร่วมมือกับอาเซียน และมีโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
สามฝ่ายอินโดนีเซีย -มาเลเซีย -ไทย(IMT_GT)และการเข้ า สู่
ประชาคมเขตเศรษฐกิจ อาเซี ยน(AEC) ที่ อ านวยต่ อ การค้า
ชายแดนและการค้าผ่านแดนตลอดทั้งการท่องเที่ยว
O๒ นโยบายรั ฐ บาลเอื้ อ อ านวยให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
นวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว เช่น เห็นศักยภาพการท่องเที่ยว
ของจังหวัดสตูล และประชาสัมพันธ์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่
ห้ามพลาด การทาให้ประเทศไทยเป็น 4.0 และจังหวัดสตูล
เป็นจังหวัดที่ได้รับการประกาศเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
กั บ จั งหวั ด กลุ่ ม อั น ดามั น ตามพรบ. นโยบายการท่ อ งเที่ ย ว
แห่งชาติ พ.ศ.2551 จังหวัดสตูลได้รับการพิจารณาในหาร
ประเมินเพื่อยกระดับด้วยการรับรองเป็นอุทยานธรณีระดับ
โลกจาก UNESCO เป็ น โอกาสต่ อ การสร้ า งกระแสการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั้งในระดับประเทศ
และระดับโลก
O๓ รั ฐ บาลให้ ค วามส าคั ญ กั บ การบริ ห ารจั ด การภาค
การเกษตรเพิ่มมากขึ้น เช่น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร(ศพก), เกษตรแปลงใหญ่, การแบ่งเขต
พื้นที่ตามแผนที่( Zoning by area map) เกษตรทฤษฎีใหม่
เกษตรผสมผสาน จึ ง เป็ น โอกาสในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
มาตรฐานสิน ค้าเกษตร รวมถึ งการพัฒ นาเกษตรกรให้เป็น
เกษตรกรรุ่นใหม่ (smart farmer)
O๔ นโยบายภาครัฐ สนั บ สนุน ให้ มีก องทุ น สนั บ สนุน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SMEs) มากขึ้นและภาค
เกษตรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น
O๕ นโยบายของรัฐ ส่งเสริมการผลิต อาหารปลอดภัย
และผู้ บ ริ โ ภคมี แ นวโน้ ม ใส่ ใ จสุ ข ภาพมากขึ้ น ท าให้ ค วาม
ต้องการบริโภคสินค้าปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้น
O๖ รั ฐ บ า ล ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การป้องกันการบุกรุก
ป่า และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
รัฐบาลให้ความสาคัญการบริหารจัดการน้า การสร้างแหล่งกัก
เก็บน้า
O๗ จากกระแสการตื่ น ตั ว ด้ า นวิ ก ฤติ พ ลั งงาน ท าให้
ประชาชนเกิ ดความตื่ นตั วในการประหยัดพลังงาน การใช้
พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น แ ล ะ ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
จากสถานการณ์ภาวะโลกร้อน

T๑ สถานการณ์ความไม่สงบของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย
ด้านการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว
T๒ สถานการณ์ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายรัฐในการ
ใช้กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว และการปรับโครงสร้าง
ระบบราชการ ไม่ เ ป็ น ไปตามแนวทางการพั ฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว
T๓ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศและ
สภาพแวดล้ อ ม ส่ ง ผลกระทบต่ อ ทรั พ ยากรด้ า นการ
ท่องเที่ยว เช่น การกัดเซาะของชายฝั่ง ปะการังฟอกขาว
ทั้งยังส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยว
T๔ ปัญหาการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ การเพิ่มขึ้น
ของขยะจากนักท่องเที่ยวที่ขาดจิตสานึก
T๕ กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าไม่
เอื้อต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
T๖ ภัยคุกคามทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ทั้งด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรการกีดกันทางการค้า
ปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองของโลก ส่งผลกระทบต่อการ
ผลิต ราคาสินค้าเกษตร การส่งออกสินค้าเกษตร และต้นทุน
การผลิตทางการเกษตรสูงขึ้น
T๗ การทาประมงกับประเทศเพื่อนบ้าน มีเงื่อนไขทาง
กฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้น ทาให้พื้นที่ในการทาประมงลดลง
T๘ ความแปรปรวนของสภาวะอากาศโลกส่งผลต่อการ
เกิดภัยพิบัติในพื้นที่ของจังหวัด
T๙ มีการผลิตสื่อที่ไม่เหมาะสมในสังคมมากขึ้น ส่งผล
ให้เกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์

หน้า 190

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖2

โอกาส (Opportunities – O)

ภัยคุกคาม (threat – T)

O๘ นโยบายรั ฐ บาลให้ ก ารสนั บ สนุ น การพั ฒ นาด้ า น
สังคม ทาให้มีเครือข่ายทางภาครัฐ เอกชนและภาคประชา
สังคมที่เข้มแข็ง
O๙ มีนโยบายที่รัฐบาลให้ความสาคัญด้านการศึกษา/
เพื่อการมีงานทา การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา เป็น
โอกาสในการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ แ ก่ ป ระชาชนที่ เ ท่ า ทั น การ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการเรียนรู้ของทุกกลุ่มวัย
O๑๐ กระแสการส่งเสริมสุขภาพการออกกาลังกาย การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพิ่มมากขึ้นเป็นโอกาสในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด
O๑๑ การเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่กับกลุ่มจังหวัด การ
พัฒนาที่ต่อเนื่องกับหาดใหญ่ และการเชื่อมต่อการพัฒนาทาง
ทะเลร่วมกับจังหวัดตรัง
O๑๒ การเติ บ โต และความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถน ามาใช้ ใ นการพั ฒ นาการบริ การของ
จังหวัด

3) การวิเคราะห์เทาว์เมทริกซ์ (TOWS MATRIX)
การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ใ นรู ป ความสั ม พั น ธ์ แ บบตารางไขว้ (TOWS Matrix) เป็ น การ
วิเคราะห์ เพื่อ วางทิศ ทางยุท ธศาสตร์จ ัง หวัด และการวิเ คราะห์ TOWS matrix เป็น การวิเ คราะห์เ ชิง
ยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายเพื่อกาหนดกลยุทธ์การพัฒนา (Strategy) ดาเนินการหลังจากการวิเคราะห์ศักยภาพ
การพัฒนาโดยการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคข้อจากัดแล้ว ซึ่งกลยุทธ์การพัฒนาประเภท
ต่างๆ เกิดจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยศักยภาพ 4 ชุดปัจจัย ได้แก่ ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส
(S+O) จุดแข็งกับข้อจากัด (S+T) จุดอ่อนกับโอกาส (W+O) และจุดอ่อนกับข้อจากัด (W+T) ซึ่งผลผลิตของ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในแต่ละคู่ปัจจัย คือ กลยุทธ์ 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์เชิงรุก (SO- Strategy)
1) เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยาน
ธรณีสตูลให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสอดคล้อง
กับวิถีชีวิต ให้วัฒนธรรม
ความเป็นอยู่ของชุมชน อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
2) พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว ให้สามารถ
จัดการการท่องเที่ยวของตนเองจนมีขีดความสามารถ
แข่งขันในตลาดการแข่งขันในตลาดการท่องเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศ
3) สร้างคุณค่า มูลค่า จากมาตรฐานอุทยานธรณีโลก
ให้ได้มาตรฐานสากลเชื่อมโยงสู่
การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาจังหวัด อย่างสมดุล

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO - Strategy)
1) พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร ในอุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ผสมผสาน
เทคโนโลยีให้เกิดนวัตกรรมด้านการท่องเที่ ยวสู่ตลาดการ
ท่องเที่ยว 4.0
2) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ ยวใน
ด้ า นอุ ป ทานให้ ไ ด้ ม าตรฐาน เพื่ อ รองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว และ
เป็นเมืองต้องห้ามพลาด
3) พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว (route) ให้
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับระบบลอจิสติกส์และตลาดการ
ท่องเที่ยว
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4) สร้างคุณค่าจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมสู่แหล่ง
พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก
เพื่อพึ่งตนเอง
5) สร้างเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST - Strategy)
1) ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร
ผู้ประกอบการ และเชื่อมโยงเครือข่ายภาคเกษตรกร สร้าง
ฐานการเกษตรอุตสาหกรรม ให้้เข้มแข็ง แข่งขันได้
2) สร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน ชุมชนและพื้นที่ท่องเที่ยวทุก
แห่งให้เข้มแข็ง
3) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
ตั้งแต่ต้นทาง
4) ส่งเสริมความเข้มแข็ง ความอบอุ่น
และความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว และความ
ผาสุกในชุมชน
5) ส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายทางด้านสังคม
ร่วมจัดสวัสดิการทางสังคมให้ชุมชน หมู่บ้านพึ่งตนเองทาง
สวัสดิการ

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO - Strategy)
4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกรให้ในการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่
5) ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับการแปรรูปและการค้า เพื่อ
เพิ่มคุณค่าและมูลค่าสินค้าเกษตรได้รับมาตรฐานฮาลาล
6) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการพื้นที่
การค้าชายแดนทุกช่องทางให้มีความพร้อมและการบริการที่
ทันสมัยและมาตรฐาน
7) เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนพัฒนา ผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP และผลิตภัณฑ์ภูมิปญ
ั ญา สู่การสร้าง Brand
การค้าทีส่ ามารถแข่งขันได้
8) บริหารและจัดการแหล่งน้าต้นทุนเพื่อการอุปโภค/
บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ
9) รักษาแหล่งท่องเที่ยวให้คงความเป็นธรรมชาติที่
บริสุทธิ์พร้อมสร้างเมืองสตูลให้สะอาดสิ่งแวดล้อมดี
บนพื้นฐานจากชุมชน/หมู่บ้าน
10) พัฒนาบริการทางการแพทย์ ส่งเสริม สร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ประชาชน และภูมิปญ
ั ญาแพทย์แผนไทย
11) พัฒนา และยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน ส่งเสริม
การมีงานทา และเข้าถึงสวัสดิการประกันสังคม เพื่อการ
พึ่งตนเองทางรายได้ที่มั่นคงและยัง่ ยืน
12) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
การเรียนรู้ของชุมชนและประชาชนให้เท่าทัน
การเปลีย่ นแปลงทุกระดับ
13) ยกระดับมาตรฐานบริการของรัฐ ให้มีความ
ทันสมัย เพิ่มคุณภาพการบริการตามบริบทของพื้นที่ที่ให้
ประชาชน พึงพอใจ
กลยุทธ์เชิงรับ (WT - Strategy)
1) ปฏิรูประบบการจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อมจาก
ผลกระทบของโลกร้อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยการมี
ส่วนร่วมที่เข้มแข็ง
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กลยุทธ์เชิงรุก (SO- Strategy)
6) ส่งเสริมการจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยใน
หมู่บ้าน ชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง มุ่งขจัด
อาชญากรรม ยาเสพติด ภัยคุกคามด้วยกลไกทางกฎหมาย
หลักธรรมทางศาสนา และการมีสว่ นร่วมของประชาชน

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO - Strategy)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
1. วิสัยทัศน์จังหวัดสตูล (Vision)
“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่อาเซียน”
- นิยามของเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้
1. เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเ วศ หมายถึง การพัฒ นาการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิ ดชอบในแหล่ง
ธรรมชาติ เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสานึกต่อการ
รักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวมีคุณภาพของการบริหารจัดการระดับนานาชาติ บุคลากรการ
ท่ อ งเที่ ย ว ผู้ ป ระกอบการ สิ่ ง อ านวยความสะดวกทางการท่ อ งเที่ ย ว มี คุ ณ ภาพ มาตรฐาน ระดั บ สากล
สตูลโดดเด่นทางการท่องเที่ยวคุณภาพ ๕ ด้าน ประกอบด้วย
- การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล
- การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา
- การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา
- การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- การท่องเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพดี
2. อุทยานธรณีโลก (Global Geopark) หมายถึง สตูลประสบความสาเร็จในการจั ดการพื้นที่ที่
ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา และแหล่งอนุรักษ์ให้เป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา รวมถึงแหล่งโบราณคดี เมืองเก่า และประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ท้องถิ่นเมืองเก่า โดยนาทรัพยากรเหล่านี้มาบริหารจัดการ สร้างเรื่องราวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และผลักดัน
ให้ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและประเทศชาติได้อย่าง
มั่นคง ประชาชนเกิดจิตสานึกต่อการรักษาระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากร และร่วมผลักดันเป็นอุทยานธรณี
ระดับโลก (Global Geopark)
3. เศรษฐกิจมั่น คง (Economic Stability) หมายถึง เศรษฐกิจจังหวัด เศรษฐกิจชุมชนที่ มี การ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง ยั่งยืน บนฐานของการผลิตที่มีคุณค่าและมูลค่าศักยภาพในท้องถิ่น การค้า
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ชายแดนเติบโตเพิ่มมากขึ้น และการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการเพิ่มค่ารองรับการขยายฐานเศรษฐกิจใน
อนาคต สู่การเป็นจังหวัดที่ประสบความสาเร็จในการยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนบนฐานของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน หมายถึง ประชาชนเข้าถึงการบริการของรัฐด้านสุขภาพ และการศึกษา
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสมีรายได้ สังคมสันติสุข
ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสันติสุขบนฐานของความหลากหลาย
5. ประตูสู่อาเซียน เป็นการเปิดเส้นทางการเชื่อมโยงประเทศไทยไปสู่อาเซียนทางตอนใต้ เนื่องจาก
สตูล มีจุดแข็งด้านภูมิศาสตร์ของการเป็นพื้นที่รอยต่อพื้นที่หนึ่งระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย ซึ่งสามารถ
เดินทางเชื่อมต่อไปสิงคโปร์ และอินโดนีเซียได้ สตูลจะเป็นอีกช่องทางที่สาคัญของไทยสู่กลุ่ มประเทศเขต
เศรษฐกิ จ สามฝ่ า ย (Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle : IMT – GT) และเส้ น ทางนี้ มี
ศักยภาพที่จะขยายการเชื่อมโยงไปสู่พม่าและจีนต่อไปได้ สิ่งเหล่านี้ จะเป็นโอกาสในการสร้างความสั มพันธ์
ด้านต่างๆ กับประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ให้กับจังหวัดสตูลและประเทศ
ไทยได้อย่างมีนัยยะสาคัญ
2 พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้มาตรฐานและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร โดยพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมการเกษตรรูปแบบกลุ่มและพัฒนา
ระบบการผลิตและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ให้ได้รับบริการสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน
และทั่วถึง พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริมอาชีพและยกระดับฝีมือแรงงานสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน
4. เพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ให้มีความสะดวก ปลอดภัย มีมาตรฐาน
พร้อมทั้งสามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าชายแดน ฝั่งอันดามัน
กับอ่าวไทย และอาเซียน
5. พัฒนากลไกการบริหารจัดการและการบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล และมี
ความทันสมัย
3. เป้าประสงค์รวม (Objective)
- เศรษฐกิจจังหวัดมีการขยายตัว เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนาที่ได้มาตรฐานสากล ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีสันติสุข และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
1. สร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียน
2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูลอย่างสมดุล และยั่งยืน
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุข
5. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ตามแผนพัฒนาจังหวัด
ประกอบด้วยจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น ดังนี้
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1. การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว การเกษตร ที่มีมูลค่าสูง
2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีโลกอย่างสมดุล และยั่งยืน
3. การสร้างสังคมพอเพียง และคนที่มีคุณภาพ สู่สันติสุขที่ยั่งยืน

งบประมาณพัฒนาจังหวัดสตูล
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล จานวน
191,728,200บาท
งบประมาณ
แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
จังหวัดสตูล
ที่ 1. ผลผลิต: การพัฒนาด้านสังคม
1 โครงการขุดสระเก็บน้า และขยายเขตประปา แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
2 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ SMEs
3 โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลอาเภอควนโดน
4 โครงการสร้างโอกาสและชีวิตใหม่แก่คนสตูล
5 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
2. ผลผลิต: การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง
7 โครงการขุดลอกฝายน้าล้นห้วยวังตง หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งใหญ่
ตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
3. ผลผลิต: การรักษาความมั่นคงและความสงบ
8 โครงการสตูลสันติสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

191,728,200
20,685,800
7,000,000 อาเภอท่าแพ
2,582,700 สนง.พัฒนาชุมชน
1,758,700 อาเภอควนโดน
1,344,400 สนง.พัฒนาสังคม
และ
8,000,000 สนจ.สตูล
10,155,000
1,955,000 อาเภอควนโดน
8,200,000 อาเภอทุ่งหว้า(อบต.
นาทอน
5,640,400
1,272,000 ปกครองจังหวัด
(ป้องกันฯ)
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งบประมาณ
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
4,155,100 ศอ.ปส.จว.สต.

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
โครงการชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติศาสนา
213,300 สนจ.สตูล
พระมหากษัตริย์
4. ผลผลิต: การพัฒนาด้านเกษตร
37,989,400
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
244,800 สนจ.สตูล
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
2,857,700 สนง.เกษตรฯ
จังหวัดสตูล
โครงการปลูกจิตสานึกรักษ์เกษตรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
1,595,200 สนง.เกษตรและ
ในโรงเรียนและชุมชน
สหกรณ์ฯ
โครงการสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สาหรับ
430,000 สนง.พลังงานฯ
วิสาหกิจชุมชน
โครงการก่อสร้างถนนและท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้าน หมู่ที่
2,505,500 อาเภอท่าแพ
4 ตาบลสาคร อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตาบล
3,359,000 อาเภอมะนัง(อบต.
ปาล์มพัฒนา อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล
ปาล์มฯ)
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อาเภอ
17,512,800 อาเภอควนโดน
ควนโดน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสะพานห้วยตีนเป็ด
4,735,200 อาเภอควนโดน
โครงการเสบียงสัตว์เพื่อความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
4,749,200 ศูนย์พัฒนาอาหารฯ
5. ผลผลิต:การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ
117,257,600
โครงการอุทยานธรณี(Satun Geopark) สู่ อุทยานธรณีโลก
4,613,700 สนง.ทรัพยากรฯ
(Global Geopark)
โครงการพัฒนาบุคลากรมีมาตรฐานสากลเพื่อการท่องเที่ยว
700,000 สนง.ท่องเที่ยวและ
จังหวัดสตูล
กีฬาฯ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวนานาชาติ
1,032,000 สนง.ท่องเทีย่ วและ
กีฬาฯ
โครงการพัฒนาชุมชนเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ สร้าง
997,100 สนง.ป้องกันบรรเทา
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
ฯ
โครงการพัฒนาอานวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไข
29,663,000 แขวงทางหลวง
บริเวณเสี่ยงอันตรายเพื่อยกระดับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
ชนบทสตูล

25 โครงการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

49,775,000 แขวงทางหลวง
ชนบทสตูล
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งบประมาณ

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
26 โครงการสวนปาล์ม ร.9
27 โครงการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกอุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะเภตรา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
22,000,000 นิคมพัฒนาสร้าง
ตนเองฯ
8,476,800 อช.เภตรา

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จานวน 1 โครงการ 3 กิจกรรม งบประมาณ 542,100 บาท
ที่
1
1.1
1.2
1.3

งบประมาณ (บาท)
หน่วย
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
วงเงินจัดสรร งบดาเนินงาน
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ 3 กิจกรรม
สนง.ทรัพยากรธรรม
โครงการรักษ์อันดามัน
542,100 542,100
ชาติและสิ่งแวดล้อม
จ.สตูล
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมที่ 1 รณรงค์ทาความสะอาด
146,000
146,000
และสิ่งแวดล้อม จ.สตูล ชายหาดท่องเที่ยวจานวน 10 หาด
กิจกรรมที่ 2 รณรงค์เก็บขยะใต้ทะเล
219,000
219,000
จานวน 2 ครั้ง
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมสร้างความตระหนัก
177,100
177,100
จิตสานึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ
จานวน 1 ครั้ง

**************
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๑) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของจังหวัดสตูล มี ๑2 โครงการดาเนินการระหว่าง ปี
พ.ศ.๒๕๓๕ – พ.ศ. ๒๕๖1
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.โครงการพัฒนาแหล่งน้าผิวดินโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูลอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ต.ฉลุง
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)
12. โครงการจัดหาแหล่งน้าโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ อ.ควนกาหลง
โครงการชลประทานสตู ล เป็ น หน่ ว ยด าเนิ น การงบกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคใต้ ช ายแดนปี 2560 (งปม.
25,892,262.50 บาท)
2) โครงการที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาชองพระราชทานโครงการฯ เป็นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ มี ๔ โครงการที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ ดังนี้
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๑.โครงการแก้มลิงบ้านตันหยงกลิง ม.๓ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล ขณะนี้โครงการชลประทานสตูล
อยู่ระหว่างพิจารณารูปแบบก่อสร้างโดยได้บรรจุโครงการไว้ในแผนระยะกลาง ในแผนประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
๒.นายทัน จีนหวั่น ราษฎร ม.๕ ต.น้าผุด อ.ละงู ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบประปา๓เขาจาด
คลองลาโลนพร้อมระบบส่งน้า เพื่อช่วยเหลือราษฎรตาบลน้าผุดที่ประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้าอุปโภค
บริโภคและทาการเกษตร ขณะนี้โครงการชลประทานสตูล ร่วมกับ จนท.เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเทือ กเขา
บรรทั ด ลงพื้ น ที่ เ พื่ อ ส ารวจพื้ น ที่ เ พื่ อ ศึ ก ษาและพิ จ ารณาแนวทางการด าเนิ น งานที่ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่
๓.ระบบส่งน้าอ่างเก็บน้าวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยี โครงการจัดหาแหล่งน้า เพื่อสนับสนุนโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดนยูงท่องรัฐประชาสรรค์ชุมชนโดยรอบบ้านลาปาด ม.๔ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง
ขณะนี้ โ ครงการชลประทานสตูล ได้ข อสนั บสนุนงบประมาณเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.โครงการก่ อ สร้ า งระบบประปาจากเกาะอาดั ง ไปยั ง เกาะหลี เ ป๊ ะ เป็ น โครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ ได้ประสานกับกรมทรัพยากรน้าบาดาลมีการเจาะบ่อบาดาล จานวน 2 บ่อ พร้อมติดตั้งถัง
กรองน้า ถังท่อน้า และแผงโซล่าเซลล์
3) การดาเนินงานขยายพื้นที่ตามโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดาริ จังหวัดสตูล
ในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗
๑. โครงการซ่อมแซมอาคารหัวงานและระบบระบายน้าอ่างเก็บน้าบ้านน้าหรา อาเภอควนกาหลง
๒. โครงการซ่อมแซมอาคารหัวงานและระบบระบายน้าฝายแค้มป์ขี้พร้า
อาเภอควนกาหลง
๓. โครงการปรับปรุงระบบส่งน้าอ่างเก็บน้าคลองโตนเขาไคร
อาเภอมะนัง
4) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)
จังหวัดสตูล ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
จานวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๔๔,๘๐๐ บาทแยกเป็น ๓ กิจกรรม ดังนี้
๑. กิ จ กรรมรวบรวม/ส่ ง เสริ ม การปลู ก /เพาะพั น ธุ์ จ าปาดะ พื ช ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด สตู ล งบประมาณ
๑๑๐,๐๐๐ บาท สนง.เกษตรจังหวัดสตูล เป็นหน่วยการดาเนินการ
๒. กิจกรรม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ. งบประมาณ
๓๙,๖๐๐ บาท สนง.ส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด สตู ล เป็ น หน่ ว ยการด าเนิ น การ
๓. กิจกรรม ขับเคลื่อนและสนับสนุนการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน งาบประมาณ ๙๕,๒๐๐
บาท ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นหน่วยดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ส่วนราชการเสนอของบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อดาเนินโครงการอนุรักษ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จานวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓,๔๙๖,๒๐๐ บาท ประกอบด้วย ๗
กิจกรรม ดังนี้
๑. กิจกรรมการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น (อบต.ควน
โดน) งบประมาณ ๘๔,๕๐๐ บาท อาเภอควนโดนเป็นหน่วยดาเนินการ
๒. กิจกรรมการอนุรักษ์ปละพัฒนาการผลิตสมุนไพรปลาไหลเผือกในเขต ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง
งบประมาณ ๑๔๑,๒๐๐ บาทวิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นหน่วยดาเนินการ
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๓. กิจกรรมสวยสมุนไพรโรงพยาบาลทุ่งว้า เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เรียนรู้ สมุนไพรพื้นบ้านและ
พั ฒ นาสู่ ก ารใช้ป ระโยชน์ แ บบครบวงจร งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โรงพยาบาลทุ่ ง ว้า เป็ น หน่ว ย
ดาเนินการ
๔. กิจกรรมขยายผลการดาเนินงานของโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและติดตามผลการ
ด าเนิ น งาน งบประมาณ ๑,๒๑๐,๐๐๐ บาท สนง.ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด สตู ล เป็ น หน่ ว ยด าเนิ น การ
๕.กิจ กรรมการอนุ รั กษ์ ป่ า ไม้ ป่ าชายเลนหายาก/เฉพาะถิ่น ที่ใ กล้ สู ญ พันธ์ จังหวัดสตูล งบประมาณ
๔๐๐,๐๐๐ บาท สนง.ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด สตู ล เป็ น หน่ ว ยด าเนิ น การ
๖. กิจกรรมจัดทาแปลงรวบรวมและขยายพันธุ์ไม้ในป่าชายเลนเพื่อส่งเสริมให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑๐ (ตรัง)
เป็นหน่วยดาเนินการ
๗. กิจกรรมการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑๐ (ตรัง) เป็นหน่วยดาเนินการ
5) โครงการปวงประชาเป็ น สุ ข ด้ ว ยพระบารมี (ปี พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕61) งบประมาณ
กระทรวงมหาดไทย
- โครงการจัดทาแปลงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนท่าศิลาบารุงราษฎร์(เพาะเห็ด ทาปุ๋ย
ชีวภาพ และสารสกัดที่ใช้กาจัดศัตรูพืช) หมู่ที่ ๕ ตาลบนาทอน อาเภอทุ่งหว้า งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ของอาเภอทุ่งหว้า ปี พ.ศ.๒๕๕๖
-โครงการศูน ย์ เรี ย นรู้ ตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพีย ง หลั งอาเภอมะนัง(เพาะเห็ ด เลี้ ยงปลา)
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ของอาเภอมะนัง ปี พ.ศ.๒๕๕๗
-โครงการปลูกไม้ไผ่ไว้ใช้สอยในครัวเรือนและชุมชน หมู่ที่ ๒ บ้านท่าแพกลาง อาเภอท่าแพ (ปลูกไม้ไผ่
หวาน และไผ่หมก)จานวน ๕๐๐ ต้น งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ของอาเภอท่าแพ ปี พ.ศ.๒๕๕๗
-โครงการส่งเสริมการเลี้ ยงไก่ สามสายพันธ์กลุ่มอาชีพบ้านเขาน้อย หมู่ที่ ๓ ตาบลย่านซื่อ อาเภอ
ควนโดน จานวน ๑๐ ครัวเรือน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ของอาเภอควนโดน ปี พ.ศ.๒๕๕๗
-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 นอัน เนื่องมาจากพระราชด าริฯ จ านวน
๑ โครงการ ๓ กิจกรรม (โรงเรียนบ้านกลุ่ม ๕ ประชารัฐ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ และ
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท ของสานักงานเกษตรจังหวัดสตูล ปี

๒๕๖๐
6) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖1 โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชดาริ ปี ๒๕๖1 งบประมาณ 6,754,๗๖๕ บาท สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดสตูล เป็นหน่วยดาเนินการ
7) 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
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8) โครงการโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ประจาปีงบปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณ ๕๒๐,๐๐๐ บาท ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้
จังหวัดสตูล
9) กองทุนแม่ของแผ่นดิน ดาเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘- ๒๕๖1 มีจานวน ๑๙8กองทุน (ได้รับ
เงินพระราชทานขวัญถุง หมู่บ้านละ ๘,๐๐๐ บาท) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล เป็นหน่วยดาเนินการ
*****************************

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 จังหวัดสตูลได้เสนอโครงการทางเชื่อมสตูล-เปอร์ลิส สู่คณะรัฐมนตรี
ผ่าน
กระทรวงมหาดไทย
 พ.ศ. 2531 กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาความมั่นคงแห่งชาติและเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
 พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ ให้มีโครงการถนนสตูล -เปอร์ลิสตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอและมอบให้กรมทางหลวงไปศึกษาความเหมาะสม 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
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พ.ศ.2542 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการศึกษา และให้กรมทางหลวงเสนอผล
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ได้ข้อยุติก่อนดาเนินการ
ขั้นตอนต่อไป
 พ.ศ.2543 คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ มี ม ติ ไ ม่ เ ห็ น ชอบรายงานการวิ เ คราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและให้ศึกษาทางเลือกเส้นทางอื่นแทน
 พ.ศ. 2552 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะมุขมนตรีรัฐเปอร์ลิส ประเทศ
มาเลเซีย เพื่อหารือโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงสายสตูล -เปอร์ลิส ซึ่งได้รับการบรรจุไว้ใน IMT- GT
Roadmap แต่เนื่องจากบริเวณวังเกลียนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมี
ลักษณะถนนผ่ าน พื้นที่ภูเขา เส้นทางลัดเลาะไปตามไหล่เขา มีความลาดชันสูง รัฐเปอร์ลิสจึงได้ขอให้ทบทวน
แนวทางใหม่ จังหวัดสตูลจึงมีแนวคิดจัดทาโครงการเจาะอุโมงค์เชื่อมทางหลวง ระหว่างจังหวัดสตูลและรัฐเปอร์
ลิส โดยโครงการดังกล่ าวจะขุดเจาะอุโ มงค์ผ่ านภูเขาสันกาลาคีรี ซึ่งกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศมาเลเซีย เป็น ระยะทาง 4 กิโลเมตร ในเบื้องต้นประเทศมาเลเซียยอมรับในหลั กการและให้ ก าร
สนับสนุนโครงการ ผลจากการหารือดังกล่าว จั งหวัดสตูลจึงเสนอโครงการเจาะอุโมงค์เชื่อมทางหลวงระหว่าง
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 า นเศรษฐกิ จ วิ ศ วกรรม และ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ กรมทางหลวงจึงได้จ้างบริษัทที่ปรึกษา ดาเนินการศึกษาความเหมาะสม
ของโครงการดังกล่าวด้วยงบประมาณ 35 ล้านบาท จนถึงขณะนี้ผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการยั ง
ไม่แล้วเสร็จ
 พ.ศ. 2557-2558 จังหวัดสตูลและรัฐเปอร์ลิส มีความเห็นร่วมกันว่าควรผลักดันเส้นทางใหม่คือ
โครงการถนนสะพานสตูล - เปอร์ลิส (ตามะลัง – ปูยู - บูเก็ตปูเต๊ะ) ซึ่งเป็นคนละเส้นทางกับที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติไม่อนุมัติ เป็นเส้นทางใหม่ที่ไม่ผ่านพื้นที่ป่าชายเลน ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
หากมีการก่อสร้ างตีน สะพานจะสามารถสร้างประโยชน์ในการเป็นปะการังเทีย มได้ อีกด้ว ย หากดาเนิน
โครงการแล้วเสร็จก็จะสามารถสร้างประโยชน์ร่วมกันในหลายๆด้าน อาทิ ด้านการท่องเที่ยว การค้า การ
ลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงกันของประชาคมอาเซียน
แผนที่การก่อสร้างโครงการถนนสะพานสตูล – เปอร์ลิส (ตามะลัง-ปูยู-บูเก็ตปูเต๊ะ)
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ภาพเส้นทางเชื่อมจากรัฐเปอร์ลิสและกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ภาพเส้นทางเชื่อมจากจังหวัดสตูลสู่จังหวัดทางฝั่งอันดามัน
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ภาพเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างรัฐเปอร์ลิส สู่จังหวัดทางฝั่งอันดามัน

ภาพเปรียบเทียบเส้นทางปัจจุบันและโครงการถนนสะพานสตูล – เปอร์ลิส
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การดาเนินงานและความคืบหน้าของโครงการ
 วันที่ 24 มีนาคม 2557 การประชุมระหว่างรัฐเปอร์ลิสและจังหวัดสตูล ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล ได้มี
การเสนอความต้องการและมีความเห็นตรงกันเรื่องเปิดจุดผ่านแดน โดยการก่อสร้างถนนสะพานเชื่อมจังหวัดสตูลรัฐเปอร์ลิส
 วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 การประชุมร่วมคณะหอการค้าจังหวัดสตูลกับคณะหอการค้าจีน ประเทศ
มาเลเซีย ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล ผลจากการประชุมและได้ร่วมลงนามความเข้าใจกับหอการค้าจีนของ
มาเลเซีย 4 รัฐได้แก่ เปอร์ลิส ปีนัง เคดาห์และเปรัค ทุกฝ่ายเห็นประโยชน์ร่วมกันในการผลักดันโครงการ
ถนนสะพานสตูล-เปอร์ลิส

ภาพการประชุมร่วมคณะหอการค้าจังหวัดสตูลกับคณะหอการค้าจีน ประเทศมาเลเซีย
 วัน ที่ 9 กัน ยายน 2557 การประชุมคณะกรรมการร่ว มภาครัฐ และเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจ
จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/ 2557 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนโครงการสะพานสตูล-เปอร์ลิส (ตามะ
ลัง -ปูยู - บูเก็ตปูเต๊ะ) จังหวัดสตูล ระยะทาง 14 กิโลเมตร วัตถุประสงค์เพื่อเปิดจุดผ่านแดน การท่องเที่ยว
การค้า การลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 วันที่ 17 ตุลาคม 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและรองเลขาธิการสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม
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แห่งชาติ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ศึกษาผลกระทบแล้วมีความเห็นโดยสรุปว่า การก่อสร้างถนนสะพานสตูล เปอร์ลิส (ตามะลัง- ปูยู-บูเก็ตปูเต๊ะ) เป็นการก่อสร้างในทะเลเป็นคนละเส้นทางกับที่สานักนโยบายแผนและ
สิ่งแวดล้อมเคยไม่อนุมัติเนื่องจากเห็นว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่เป็นเส้นทางใหม่ที่ไม่ผ่านพื้นที่ ป่าชาย
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- ปูย-ู บูเก็ตปูเต๊ะ) โดย
จะขอให้ความร่วมมือในทุกรูปแบบ เพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ อันจะนามาซึ่งประโยชน์โดยรวม
ของจังหวัดสตูล

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
มีอานาจหน้ าที่ส ารวจ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ /สั งเคราะห์ สนับสนุนการดาเนินงานของส่ ว น ราชการที่
เกี่ยวข้อง
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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 แต่ทราบว่าประเทศมาเลเซียค่อนข้างไม่เห็นด้วย เนื่องจากต้องตัดผ่านพื้นที่ลุ่มน้า
สาคัญและเขตอนุรักษ์ป่าของรัฐเปอร์ลิส
3. การก่อสร้างถนนสะพานสตูล -เปอร์ลิส (ตามะลัง-ปูยู-บูเก็ตปูเต๊ะ) บริเวณเส้นทางที่จะสร้าง
ถนนสะพานเป็นเส้นทางใหม่ มีช่องลอดร่องน้าเพียงร่องเดียว ไม่มีผลกระทบต่อการเดินเรือแต่อย่างใด กรณีนี้
ทางรั ฐ เปอร์ ลิส มีความพร้ อมและจังหวัดสตูล ทุกภาคส่ วนสนับสนุนการก่อสร้าง ภาคเอกชนและนักธุรกิจ
ประเทศจีนมีความประสงค์ต้องการลงทุน สาหรับเส้นทางที่จะเดินเรือไปรัฐเปอร์ลิสในอดีตเคยเป็นเส้นทางโดย
เรือโดยสาร แต่ปัจจุบันมีเฉพาะเรือขนส่งสินค้าขนาดเล็กเพียง 22 ลา ขนาดไม่เกิน 25 ตันกรอส น้าลึกโดย
เฉลี่ยประมาณ 1 เมตร การพัฒนาให้มีเรือโดยสารจึงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากต้องขุดร่องน้าใหม่
 วั น ที่ 16 ธั น วาคม พ.ศ. 2557 จั ง หวั ด สตู ล ได้ มี ห นั ง สื อ ถึ ง นายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ว่ า 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)
 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 จังหวัดสตูลได้มีหนังสือถึงบริษัท ซีเอชเอฟไทย จากัด และบริษัท
เอแอนด์เอ็ม อาร์ทคอนสตรัคร์ชั่น จากัด ให้ดาเนินการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับออกแบบ
แปลน กาหนดรายละเอียดโครงการ
 วั นที่ 18 มี นาคม พ.ศ. 2558 จั งหวั ดสตู ลมี หนั งสื อถึ งกรมอุ ทกศาสตร์ กรมแผนที่ ทหาร กรม
สนธิสัญญาและกฎหมาย กองทัพเรือภาค ๓ และสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการ
ถนนสะพานสตูล - เปอร์ลิส (ตามะลัง-ปูย-ู บูเก็ตปูเต๊ะ)
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 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ป ระชุมร่วมกับนายบักกรี บินดาโต๊ะอาลี
รอง มุขมนตรีรัฐเปอร์ลิส ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยนายบักกรีแจ้งว่ารัฐบาลกลางประเทศมาเลเซียไม่
สนับสนุนโครงการเจาะอุโมงค์เนื่องจากมีปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับใช้งบประมาณสูงมาก แต่
รัฐเปอร์ลิสเห็นด้วยและสนับสนุนกับโครงการถนนสะพานสตูล-เปอร์ลิส (ตามะลัง-ปูย-ู บูเก็ตปูเต๊ะ) เนื่องจากไม่
กระทบสิ่งแวดล้อม และทางเปอร์ลิสได้มีการเตรียมการไว้บางส่วนแล้ว

ภาพการประชุมร่วมกับรัฐเปอร์ลิส ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล
 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายเพิ่มศักดิ์
บ้ านใหม่ 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 านัก
นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางไปสารวจพื้นที่โครงการถนนสะพานสตูล -เปอร์ลิส (ตามะลัง-ปูยู -บูเก็ตปู
เต๊ะ) และรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
ภาพผวจ.สตูล เลขานุการรมต.สร และคณะส้ารวจพืนที่

 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 เ ต๊ 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
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ภาพการประชุมคณะท้างานสาขาพัฒนาโครงสร้างพืนฐานฯ IMT-GT ครังที่ ๗

 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 จังหวัดสตูลได้มีหนังสื อถึงกระทรวงคมนาคม 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- ปูย-ู บูเก็ตปูเต๊ะ)
 วัน ที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2558 จังหวัดสตูลได้มีหนังสือถึงกระทรวงคมนาคม ขออนุญาตให้ ผู้ ว่า
ราชการจังหวัดสตูลและผู้ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสตูล เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อรายงานข้อมูล
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
 วันที่ 17 สิงหาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
ให้นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นาเสนอข้อมูลการก่อสร้างถนนสะพานสตูล -เปอร์ลิส ณ ห้อง
ประชุมท่าอากาศยานกระบี่ จ.กระบี่

ภาพผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลน้าเสนอข้อมูลถนนสะพานสตูล-เปอร์ลิส แก่รมว.คมนาคม
 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 นดามั น ครั้ งที่ 1/2559 รองนายกรั ฐมนตรี พลเอก ธนะศั กดิ์ ปฏิ มาประกร ได้ มอบหมายให้
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูล ให้ของบประมาณที่ เกี่ยวข้องกับ
งบประมาณประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน งบประมาณ 35 ล้านบาท ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการก่อสร้าง
ถนนสะพานสตูล – ปอร์ลิส (ตามะลัง-ปูยู-บู เก็ตปูเต๊ะ) สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ประสาน
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุนงบประมาณ 35 ล้านบาท เพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสะพาน
สตูล – เปอร์ลิส
 วันที่ 9 มีนาคม 2559 รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ตรวจพื้นที่จังหวัดสตูล
เพื่อศึกษาปัญหาความมั่นคงชายแดน

 วั น ที่ 30 พฤษภาคม 2559 จั งหวั ดสตู ล ได้ มี ค าสั่ งที่ 947/2559 แต่ งตั้ งเจ้ าหน้ าที่ ศู นย์
ประสานงานโครงการสะพานสตูล - เปอร์ลิสและโครงการสาคัญอื่นๆ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (นายสร
เดช สุนทรารชุน) เป็นผู้อานวยการศูนย์และมีหัวหน้าราชการที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทาหน้าที่สารวจ
รวบรวมข้อมูลและสนับสนุนการดาเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตลอดจนประสานความร่วมมือกับทุก
ภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การดาเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กาหนด
 วันที่ 7 มิถุนายน 2559 จังหวัดสตูล ได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานโครงการสะพาน
สตูล – เปอร์ลิสและโครงการสาคัญอื่นๆ ครั้งที่ 1/2559 เพื่อมอบหมายภารกิจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ติดตามความคืบหน้าของโครงการฯ
 วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 จังหวัดสตูล 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
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 วันที่ 15 ธันวาคม 2559 จังหวัดสตูล ได้มีการประชุมหารือเรื่องโครงการสะพานสตูล -เปอร์ลิส
(ตามะลัง- ปูย-ู บูเก็ตปูเต๊ะ) ติดตามความคืบหน้าของโครงการฯ ทั้งฝั่งไทยและมาเลเซีย โดยฝั่งมาเลเซียเสนอให้
จังหวัดสตูลเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Commission for
Bilateral Cooperation : JC) ไทย – มาเลเซีย เพื่อผลักดันโครงการต่อไป
 วันที่ 29 เมษายน 2560 ในการประชุมระดับผู้นาครั้งที่ 10 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
สามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (The 10th IMT-GT Summit (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้เสนอแนะการพัฒนาเครือข่ายความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานแนวระเบียงเศรษฐกิจ IMT-GT ในด้าน
ตะวันตกของระเบียงฯ ซึ่งขอให้มีการสนับสนุนการก่อสร้างเส้นทางหลวง สตูล-เปอร์ลิส รวมอยู่ด้วย สานักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ ง ชาติ (สศช.) ได้ ก าหนดตารางมอบหมายภารกิ จ การ
ขับเคลื่อนการก่อสร้างทางหลวงสตูล -เปอร์ลิส โดยมอบหมายให้ สศช. กรมทางหลวง กรมศุลกากร กระทรวง
การต่างประเทศ สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ
 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ได้จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 4 ฝ่าย ในการศึกษาโครงการ
ถนนสะพานสตูล-เปอร์ลิส ประกอบด้วย จังหวัดสตูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หอการค้าจังหวัดสตูล และ
บริษัทมิตราคม จากัด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและทางบในโครงการสะพานถนนสตูล-เปอร์ลิส ให้เห็นรูปธรรมภายใน 2 ปี
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
ที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒ นาความเชื่อมโยงโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ จ.สตูล โดยให้กระทรวงคมนาคม
(กรมทางหลวง) ร่ ว มกั บ กระทรวงการคลั ง (กรมศุ ล กากร) สศช. กต. และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เร่ ง รั ด
ดาเนินการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางหลวงสตูล -รัฐปะลิส ประเทศมาเลเซีย เพื่อเชื่อมโยงทางตะวันตกไปยังรัฐ
ปีนัง และเชื่อมโยงทางทะเลไปยังสุมาตรา โดยให้ดาเนินการให้เป็นรูปธรรมและกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ทีช่ ัดเจน
 ในคราวที่นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสตูล เมื่อวันที่
๒๙ กัน ยายน ๒๕๖๐ ได้มีข้อ สั่ง การให้ห น่ว ยงานราชการทั้งส่ว นกลางและส่ว นภูมิภ าคเร่งพัฒ นา ความ
เชื่อมโยงโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดสตูล ไปยังรัฐเปอร์ลิส รัฐปีนังของประเทศมาเลเซีย โดยให้
ดาเนินการให้เป็นรูปธรรมและกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจน
จังหวัดสตูลได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังนี้
๑. จั ดท าบั นทึ กข้ อตกลงความร่ ว มมื อ (MOU) ๔ ฝ่ าย ได้ แก่ จั งหวั ดสตู ล หอการค้ าจั งหวั ดสตู ล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบริษัท มิตราคม จากัด เพื่อศึกษาออกแบบโครงการสะพานถนนสตูล – เปอร์ลิส
ซึ่งมอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดาเนินการศึกษาความเป็นไปได้เชิง เศรษฐศาสตร์ สังคม และ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท มิตราคม จากัด เป็นระยะเวลา ๒๔ เดือน
ในวงเงิน ๖๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้มีการดาเนินการศึกษาไปแล้วบางส่วน แต่เนื่องจากบริษัท มิตราคม จากัด
มีความเห็ น ที่แตกต่ างในประเด็น เงื่ อนไขของสั ญ ญาจ้า ง ฯ ที่มอบหมายให้ มหาวิทยาลั ยสงขลานคริ น ทร์
ทาการศึกษา จึงได้ยกเลิกสัญญาจ้าง ทาให้ไม่สามารถนาไปสู่ผลการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ ๔ ฝ่ายได้
๒. ขอความอนุเคราะห์ไปยังสานัก นายกรัฐ มนตรี กระทรวงมหาดไทย และศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อ ดาเนินโครงการศึกษาและออกแบบสะพานถนนสตูล เปอร์ลิส วงเงินงบประมาณ ๖๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบห้าล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งสานักนายกรัฐมนตรีและ
กระทรวงมหาดไทยได้ประสานส่งเรื่องให้กระทรวงคมนาคม ซึ่งมีหน้าที่ รับผิดชอบกรณีดังกล่าวพิจารณาให้
การสนับสนุน และได้ประสานส่งเรื่องให้สานักงบประมาณรับทราบเป็น ข้อมูลประกอบการพิจารณาอีกทาง
หนึ่งแล้ว
๓. จังหวัดสตูลได้เสนอโครงการศึกษาและออกแบบสะพานถนนสตูล - เปอร์ลิส วงเงินงบประมาณ
๖๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบห้าล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของกระทรวงมหาดไทย
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เพื่อจัดทาข้อเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็ นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๑
สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศั กดิ์
จังหวัดชุมพร
๔. กรมทางหลวงได้เรียนชีแจงมายังจังหวัดสตูล มีความเห็นว่า หากจะด้าเนินโครงการดังกล่าว
ฝ่ายไทยและมาเลเซียควรมีข้อตกลงร่วมกันและก้าหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจน ซึ่งกรมทางหลวงพร้อม
ที่จะสนับสนุนโครงการดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป
--------------------------------------------------------------------------------------------- โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง อ.ย่านตาขาว-อ.ปะเหลียน-อ.ทุ่งหว้า-อ.ละงู จังหวัดสตูลมีเส้นทาง
ทางหลวงเชื่อมไปยังจังหวัดฝั่งอันดามัน ปัจจุบันมี 2 ช่องจราจร ทาให้การสัญจรไปมาของประชาชน การ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรและการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดฝั่งอันดามัน ใช้ระยะเวลานาน มีค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งสูง ทั้งนี้จากจังหวัดสตูลไปตรังมีระยะทาง 150 กิโลเมตร หากมีการขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจร ใน
เส้นทางดังกล่าว จะสามารถลดระยะเวลาการเดินทางจากเดิมใช้ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที เป็นไม่เกิน 2
ชั่วโมง และเป็นการเชื่อมโยง (rute) การท่องเที่ยวระหว่างประเทศตั้งแต่สิงคโปร์ มาเลเซียถึงจังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อันดามัน และเป็นการรองรับการท่องเที่ยวเครือข่ายอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
การจราจรจะมีความคล่องตัว รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการเดินทาง เพิ่มโอกาสในการท่องเที่ยวได้มากขึ้น และ
จะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งในระดับจังหวัดและประเทศ
แนวเส้นทางโครงการ
ตอนที่ 1 ช่วงเชื่อมโยงอาเภอย่านตาขาว และอาเภอปะเหลียน รวม 42.194 กม. งบประมาณ
1,450,000,000.00 บาท
ตอนที่ 2 ช่วงเชื่อมโยงอาเภอทุ่งหว้า และทางเลื่องเมืองทุ่งหว้า รวม 19.945 กม. (ประมาณการ
ราคาไม่ได้ เนื่องจากไม่มีการประมาณการค่าใช้จ่ายในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน)
ตอนที่ 3 ช่วงเชื่อมโยงอาเภอทุ่งหว้า และอาเภอละงู รวม 9.261 กม. งบประมาณ 320,000,000.00
บาท
สถานะปัจจุบัน : โครงการขยายถนนสายทุ่งหว้า -ตรัง ได้บรรจุอยู่ในโครงการของกรมทางหลวง
ขณะนีอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทังนี
แนวเส้นทางโครงมีระยะทางรวม 71.400 กิโลเมตร
 โครงการศึกษาออกแบบความเหมาะสมด้า นเศรษฐกิจ วิศ วกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการก่อสร้างสนามบินสตูล ตามที่ยูเนสโกประกาศรองรับให้อุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลกแห่ง
แรกของประเทศไทย เมื่อ วัน ที่ 17 เมษายน ๒๕๖1 จัง หวัด จึง มีค วามจาเป็น แร่ง ด่ว นที่จ ะต้อ งพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมโดยเฉพาะสนามบินในพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่ออานวยความสะดวกและ
ให้บ ริการแก่นักท่องเที่ย ว จังหวัดสตูล ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังกรม ท่าอากาศยานเพื่อ
ศึก ษาความเหมาะสมด้า นเศรษฐกิจ วิศ วกรรม ผลกระทบสิ่งแวดล้อ ม และการศึกษาออกแบบเบื้องต้น
โครงการก่อสร้างสนามบินสตูล วงเงินงบประมาณ ๑๖,๐๔๑,๕๐๐ บาท (สิบหกล้านสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
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บาทถ้วน) ซึ่งกรมท่าอากาศยานได้แจ้งมายังจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ว่า ได้มีแผนงานใน
การศึก ษาความเป็น ไปได้ใ นการก่อ สร้า งท่า อากาศยานสตูล 6 ล้า นบาท งบประมาณปี 2562 เริ ่ม
ทาการศึกษาความเป็นไปได้ในเดือนพฤศจิกายน 2561 คาดว่าจะศึกษาแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน
พ.ศ. 2562
 การเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินอุทยานธรณีระดับโลก (Satun UNESCO Global Geopark)
ในปี 2565
จั ง หวั ด สตู ล เป็ น แหล่ ง ชุ ม ชนโบราณ
ปรากฏหลั ก ฐานชั ด เจนทั้ ง หลั ก ฐานด้ า น
โบราณคดี และหลักฐานที่แสดงถึงการสืบทอด
ทางประเพณีและวัฒนธรรมมาแต่ยุคก่อน มีการ
ค้ น พบหลั ก ฐานทางด้ า นธรณี วิ ท ยาในจั ง หวั ด
สตูล อาทิ เช่น ชั้น หิ น ในมหายุ ค พาลี โ อโซอิ ก
(Paieozoic Era) ที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศ
ไทยตั้งแต่ยุ คแคมเบรี ย น (Cambrain Period)
นั่ น คือ “กลุ่ มหิ น ตะรุ เตา ( Tarutao Group)”
เป็นต้นมา รวมถึงการค้นพบซากดึกดาบรรพ์โบราณ (Fossil) ต่างๆ อาทิ เช่นซากดึกดาบรรพ์ของแมงดาทะเล
โบราณ (Trilobite) และหอยโบราณ หิ น สาหร่ายทะเลสี แดง (Stromatolite) ซากปลาหมึก ทะเลโบราณ
ซากแกรปโตไลต์ ซากเทนทาคิวไลต์ ซากไครนอยด์หรือพลับพลึงทะเล และซากปะการังโบราณ เหล่านี้นับเป็น
หลักฐานทางธรณีวิทยาที่สามารถบ่ งชี้ได้ว่าจังหวัดสตูลนี้มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่อดีตหรือว่า ๕๐๐ ล้านปีก่อน
นอกจากนี้การค้นพบซากดึกดาบรรพ์ขากรรไกรและแผ่นฟันกรามล่างของช้างโบราณสกุลสเตโกดอน แผ่นฟัน
กรามของช้างโบราณเอลิฟาส กรามแรดโบราณ เขากวาง บริเวณถ้าเลสเตโกดอน (หรือถ้าวังกล้วย)บ่งบอกอายุ
ประมาณ ๑.๘ - ๐.๐๑ ล้านปีก่อนเป็นต้น การค้นพบหลักฐานสาคัญเหล่านี้ถือได้ว่าจังหวัดสตูลเป็นพื้นที่ที่มี
ความสาคัญและมีความโดดเด่นทั้งทางด้านธรณีวิทยา ด้านซากดึกดาบรรพ์ และด้านแหล่งเรียนรู้ที่ควรค่าแก่
การอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง
วั น ที่ 3 พฤศจิ กายน 2552 กรมทรั พยากรธรณี กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม
ได้กาหนดให้พื้นที่จังหวัดสตูล เป็น Pilot Project ในการที่จะผลักดันไปสู่อุทยานธรณีโลก จึงได้มีการสารวจ
แหล่งธรณีวิทยาในจังหวัดสตูล พบแหล่งธรณีวิทยาที่มีความสาคัญ จานวน 72 แหล่ง ทั้งบนบกและในทะเล
วันที่ 7 กันยายน 2554 จังหวัดสตูล ได้จัดตั้งคณะทางานอุทยานธรณีประจาจังหวัดสตูล ขึ้น โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน และมี ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
เป็นเลขานุการ ขณะนี้จังหวัดสตูลมีศูนย์เรียนรู้กลางทางอุทยานธรณี 2 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหว้า
และโรงเรียนกาแพงวิทยา
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วั น ที่ 14 สิ ง หาคม 2557
จั ง หวั ด สตู ล ได้ ป ระกาศการจั ด ตั้ ง
อุทยานธรณีระดับจังหวัด ในชื่ออุทยาน
ธรณี ส ตู ล (SatunGeoparkซึ่ ง มี พื้ น ที่
ครอบคลุ มทั้ ง หมด ๔ อ าเภอ ได้ แ ก่
อาเภอทุ่งหว้า อาเภอมะนัง อาเภอละงู
อาเภอเมือง (เฉพาะเขตอุทยานตะรุเตา)
และมี แ หล่ ง ทั้ ง หมด ๗๒ แหล่ ง ซึ่ ง
ประกอบด้วยแหล่งธรณี ซากดึกดาบรรพ์ แหล่งธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี และวิธีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อาคารเก่า ฯลฯ ที่จะต้องพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาวิจัย มอบหมายให้ นาย
ณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งหว้า เป็นผู้อานวยการอุทยานธรณีสตูล ในส่วนของ
การศึกษาและรายงานข้อมูลทางวิชาการ กรมทรัพยากรธรณี ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน และ
ทรั พยากรธรณีภ าคตะวัน ออกเฉีย งเหนือเฉลิ มพระเกียรติ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครราชสีมา ทาการศึ กษา
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 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล และสานักงาน
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 กายน 2559 คณะรัฐ มนตรีมีมติเห็ นชอบให้ เสนออุท ยานธรณีส ตูล เป็นสมาชิ 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
พื้นที่จังหวัดสตูล ในประเมินอุทยานธรณีสตูลเพื่อประเมินเป็นอุทยานธรณีโลก ซึ่งจะประกาศผลการประเมิน
ประมาณเดือนเมษายน 2561 สรุปผลการประเมินลงพื้นที่อุทยานธรณีสตูลเบื้องต้น ดังนี้
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1. การมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็ง มีเป้าหมายร่วมกัน
มี passion เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาก สอดคล้องกับ 2030 Agenda
ขององค์การสหประชาชาติ เรื่อง เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ซึ่งมี 17 ข้อ ผู้ประเมินจะรายการแนวปฏิบัติที่ดีที่พบในอุทยาน
ธรณีสตูล ประเทศไทยนี้ ต่อส่วนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมขององค์การยูเนสโกที่ท่านผู้ประเมินเป็นกรรมการอยู่
2. โรงเรียนจีโอพาร์ค โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ เป็นโรงเรียน
จีโอพาร์คที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่เป็นต้นแบบที่ดีด้านการศึกษา
และส่งเสริมการเรีย นรู้ ด้านอุทยนธรณีในระดับเยาวชน ท่านจะ
เขียนรายงานและเสนอเข้ารับการพิจารณารางวัลโรงเรียจีโอพาร์
คต้นแบบ ของเครือข่ายอุทยานธรณี โลก (GGN: Global Geopark
Network)
3. การบริหารจัดการอุทยานธรณีที่เป็นไปตามเงื่อนไขของอุทยานธรณี ข้อที่ 2 คือ bottom up
approach คือ เกิดจากความร่วมมือในระดับท้องถิ่น ความต้องการของชุมชน พัฒนาร่วมกันโดยชุมชน และมี
การสนับสนุนที่เข้มแข็งจากหน่วยงานภาครัฐในทุกๆ ระดับ ภาคเอกชนและอาสาสมัคร

4. พื้ น ที่ มี ค วามส าคั ญ ด้ า นมรดกทางธรณี วิ ท ยาในระดั บ
นานาชาติ อย่ างชัดเจน เป็ น ที่ป ระจั กษ์มีห ลั กฐานด้านวิช าการใน
ระดั บ นานชาติ และสามารถหาซากดึ ก ด าบรรพ์ ใ นแหล่ ง ได้ อ ย่ าง
ง่ายดาย จึงสามารถเป็นห้องทดลองและห้องเรียนทางวิทยาศาสตร์
สาหรับนักวิจัยจากทั่วโลก โดยที่การปกป้องคุ้มครองที่ลงตัวและเหมาะสม
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วัน ที่ 19 กัน ยายน 2560 นายสมหมาย เต
ชวาล รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายสาธิต ไกรนรา
นายอ าเภอทุ่ ง หว้ า และ นายณรงค์ ฤ ทธิ์ ทุ่ ง ปรื อ ผอ.
อุทยานธรณีส ตูล ร่ ว มพิธีเปิ ดและร่ 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
ธรณีวิทยา โบราณคดี นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ ห รื อ ยู เ นสโก (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization :
UNESCO) อุ ท ยานธรณี โ ลกเป็ น ขอบเขตพื้ น ที่ ที่ ป ระกอบด้ ว ยแหล่ ง ที่ มี คุ ณ ค่ า ด้ า นธรณี วิ ท ยา โบราณคดี
นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม มีการบริหารจัดการแบบองค์รวมระหว่างการอนุรักษ์ การให้ความรู้ การศึกษาวิจัย
และการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ เชื่อมโยงความสาคัญของมรดกทางธรณีวิทยาผ่านการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา
หน้า 217

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖2

ปัจจุบันทั่วโลกมีอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก จานวนทั้งสิ้น 120 แห่ง ใน 33 ประเทศ โดยภูมิภาคเอเชีย
ตะวัน ออกเฉีย งใต้ มีอุทยานธรณีธ รณีโ ลกของยูเนสโกแล้ ว จ านวน 4 แห่ ง ใน 3 ประเทศ ประกอบด้วย
ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย 1 แห่ง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 1 แห่ง และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๒แห่ง
จังหวัดสตูลได้ดาเนินกิจกรรมหลายๆ ด้าน เพื่อเป็นการผลักดันให้อุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark
) ได้ รั บ รอง เป็ น อุ ท ยานธรณี โ ลก (Global Geopark) จาก UNESCO GLOBAL GEOPARK อาทิ การ
ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจตลอดจนการร่วมสร้างจิตสานึกอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอันมีคุ ณค่าไว้อย่างยั่งยืน เตรียมความพร้อมชุมชน การอบรมสัมมนา และการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น
เมื่ อ วั น ที่ 17 เมษายน 2561 ที่ ผ่ า นมา องค์ ก ารการศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศให้อุทยานธรณีสตูล ซึ่งเป็นอุทยานธรณี แห่งแรกของประเทศไทย
เป็นสมาชิกเครือข่ายอุทยานธรณีโลก Satun UNESCO Global Geopark ทาให้ประเทศไทยได้แหล่งอุทยาน
ธรณีโลกจาก UNESCO แหล่งแรกของประเทศ แห่งที่ ๕ ของอาเซียน ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งธรณี
ของจังหวัดสตูล และนี่คือ การเริ่มต้นในเวทีโลกที่จะต้องทาต่อไปเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ
วัฒนธรรม และการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน
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ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกของอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก : เป็นการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์
ผ่านการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทาให้
ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านคุณค่าของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และด้าน
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การท่องเที่ยวซึ่งจะดึงดูดนักท่องเที่ยวนารายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ ประชากรในพื้นที่มีงานทา มีรายได้
และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประชากรในพื้นที่เกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์และหวงแหน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีคุณค่าได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างยั่งยืน เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรณีวิทยาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งศึกษา วิจัย ของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
UNESCO ได้ป ระกาศอย่า งเป็น ทางการผ่า นหน้า เว็บ ไซต์ www.unesco.org เมื่ อ วั น ที่ 17
เมษายน 2561 ให้ พื้น ที่แหล่ งธรณีวิทยาของจังหวัดสตูล เป็นอุทยานธรณีโลก (Satun UNESCO Global
Geopark) โดยจะต้องมีการประเมินซ้าทุก 4 ปี โดยการประเมินซ้าของยูเนสโก มี ๖ ประเด็น คะแนนรวม
๑,๐๐๐ คะแนน ดังต่อไปนี้
(๑) การเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายอุทยานธรณีโลก (คะแนนรวมไม่เกิน ๓๒๐ คะแนน) ส่วน
แรกประเมินจากการเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับอุทยานธรณีและเครือข่ายอุทยานธรณี เช่น การประชุมประจาปี
อุทยานธรณีระดับภูมิภาค การประชุมอุทยานธรณีระดับนานาชาติ การเข้าร่วมงานแสดงอุทยานธรณีระดับ
นานาชาติ เข้าร่วมการประชุมภายในของเครือข่าย ส่วนที่สองประเมินการเข้าร่วมโครงการ ส่วนที่สามประเมิน
การเข้าร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรมประจาปีของ APGN การจัดนิทรรศการ การแลกเปลี่ยนนิทรรศการ การ
แลกเปลี่ยนบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้ ส่วนที่สี่ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมจัดทาสื่อเผยแพร่ เช่น การ
จัดทา GGN Newsletter APGN Magazine การ ส่งบทความ / เนื้อหา เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ GGN /
APGN จัดทาแผ่นพับ จัดทาเว็บไซต์ (กรมทรัพยากรธรณี)
(๒) โครงสร้างการบริหารจัดการและสถานะด้านการเงิน (คะแนนรวมไม่เกิน ๑๖๐ คะแนน)
ส่วนแรกประเมินโครงสร้างการบริหารจัดการของอุทยานธรณี การทบทวนและการเปลี่ย นแปลงโครงสร้างการ
บริหารจัดการและกฎหมายของอุทยานธรณี จานวนที่เปลี่ยนแปลงของเจ้าหน้าที่ทั้งประจาและสัญญาจ้างใน
โครงสร้ างด้านวิทยาศาสตร์ เจ้ าหน้ าที่ทางเทคนิค เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ดูแลภาคสนาม ส่ ว นที่ส อง
ประเมินสถานะด้านการเงินของอุทยานธรณี ส่วนที่สามประเมินการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สาคัญ ส่วนที่สี่
ประเมิน จ านวนเจ้ าหน้ าที่ของอุทยานธรณีที่เกิดขึ้นใหม่ และส่ ว นที่ห้ าประเมินข้อเสนอแนะเกี่ยวกั บ การ
ปรับปรุงความมั่นคงด้านการเงินของอุทยานธรณี (ของบประมาณในการจ้างบุคลากร โดยใช้งบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
(๓) กลยุทธ์ในการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและแหล่งสาคัญอื่นๆ (คะแนนรวมไม่เ กิน ๑๐๐
คะแนน) ส่วนนี้วัดความสาเร็จของการริเริ่มโครงการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและแหล่งสาคัญอื่นๆ ที่ดาเนินการ
ในอุทยานธรณี ภายหลังได้รับการรับรองหรือภายหลังการตรวจประเมินซ้าครั้งที่ผ่านมา โดยมีการประเมินการ
อนุรักษ์ ความสาเร็จของการอนุรักษ์ สภาพปัญหาที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ จานวนแหล่งที่ได้รับการอนุรักษ์ มีการ
ขายวั ต ถุ ท างธรณี วิ ท ยาหรื อ ไม่ ประเมิ น โครงการริ เ ริ่ ม ที่ ท าขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาความเชื่ อ มโยงระหว่ า งความ
หลากหลายทางธรณีวิทยาและวัฒนธรรม ชีววิทยา และมรดกที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (กระบวนการมีส่วนร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
(๔) หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (คะแนนรวมไม่เกิน ๑๐๐ คะแนน) ส่วนนี้จะมีการประเมินความ
ร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศที่มีกับอุทยานธรณี (MOU กับลังกาวี ประเทศมาเลเซีย)
(๕) กิจกรรมด้านการตลาดและการส่งเสริมกิจกรรมอื่นๆ (คะแนนรวมไม่เกิน ๒๐๐ คะแนน) ส่วน
นี้จะมีการประเมินกิจกรรมด้านการตลาดและการส่งเสริมกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดขึ้น เช่น การประชุมวิชาการ การ
สัมมนา โครงการด้านการศึกษา กิจกรรมอื่นๆ (เช่น งานวั ฒนธรรม ประเพณี) การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผ่น
พับการท่องเที่ยว และมีการประเมินการทาสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งในรูปแบบบทความทางวิชาการ เรื่องราวทั่วไปที่
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เผยแพร่ในหนังสือ วารสาร แผ่นพับ ผลิตซีดี ดีวีดี และรายการโทรทัศน์หรือวิทยุ และประเมินการพัฒนาของ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่สร้างใหม่หรือการปรับปรุงของเดิม นอกจากนี้ยังมีการประเมินการติดตามผลการ
ดาเนินงาน โดยประเมินและการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของวัสดุสื่อความหมายและโครงการที่เสริมสร้าง
ความตระหนักของชุมชนที่จัดทาขึ้นในอุทยานธรณี ประกอบด้วย การจัดเก็บข้อมูลการสารวจนักท่องเที่ยวหรือ
ผู้เยี่ยมชม การจัดเก็นข้อมูลในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การประเมินข้อคิดเห็นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับสิ่งที่
พั ฒ นาขึ้ น ใหม่ ประเมิ น ความพึ ง พอใจร้ อ ยละ ๗๕ หรื อ มากกว่ า ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ ผู้ เ ยี่ ย มชมเห็ น ว่ า
สาธารณูปโภคพื้นฐานและบริการอยู่ในระดับ "ดีหรือดีเยี่ยม" และร้อยละ ๗๕ หรือมากกว่าของนักท่องเที่ยว
หรือผู้เยี่ยมชมเห็นว่ากิจกรรมอยู่ในระดับ "ดีหรือดีเยี่ยม"
(๖) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (คะแนนรวมไม่เกิน ๑๒๐ คะแนน) ส่วนนี้มีการประเมินผล
กระทบเชิงบวกและลบของการเป็น อุทยานธรณีโลกของยูเนสโกต่อภูมิภาค และการเป็นอุทยานโลกของ
ยู เนสโกมีผ ลต่อการพัฒ นาเศรษฐกิจอย่ างยั่งยืนอย่างไร ประกอบด้ว ย ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของ
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ผลกระทบเชิงบวกและ
เชิ ง ลบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วทางธรณี วิ ท ยา ผลกระทบเชิ ง บวกและเชิ ง ลบของก ารจ้ า งงาน (ใช้
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
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