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1. ด้านกายภาพ 

 1.1 ที่ตั้ง 

 จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทย ด้านฝั ่งทะเลอันดามัน ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร 973 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,807.52 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,754,701 
ไร่  (นับรวมพ้ืนที่ที่เป็นส่วนของน้ำทะเล) เป็นลำดับที่ 63 ของประเทศ และลำดับที่ 12 ของภาคใต้ รองลงมา 
คือ จังหวัดปัตตานีและจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 6 องศา 4 ลิปดาเหนือ ถึง 7 องศา 2 ลิปดาเหนือ 
และเส้นแวงที่ 99 องศา 5 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 3 ลิปดาตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศ
มาเลเซียตลอดแนวชายแดนทางบกยาวประมาณ 56 กิโลเมตร ติดฝั่งทะเลอันดามันมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 
144.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

และอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 ทิศใต ้   ติดต่อกับ รัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลาและรัฐเปอร์ลิส  ประเทศ

มาเลเซีย 
  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  ทะเลอันดามัน  มหาสมุทรอินเดีย 
 โดยพื้นที่บนบกมีเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างจังหวัดสตูล กับ
จังหวัดอ่ืนๆ และประเทศมาเลเซีย 

ภาพแสดงท่ีตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูล 
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ภาพแสดงท่ีตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูลในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
 

 

  จากข้อมูลที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดกลุ่มจังหวัดอันดามัน ทุกจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดในกลุ่มอ่าวไทย มีพ้ืนที่ติดทะเลฝั่งอันดามัน จังหวัดสตูลเป็น 1 ใน 2 จังหวัดที่ติดประเทศเพ่ือนบ้านอยู่  
ทางใต้สุดฝั่งทะเลอันดามัน คือประเทศมาเลเซีย ทำให้มีจุดยุทธศาสตร์ที่ได้เปรียบในเชิงการค้าขายชายแดนมี
ขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 5 ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน โดยจังหวัดที่มีพื้นที่มาก  เรียงตามลำดับ คือ จังหวัด
ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง ตามลำดับ 

ภาพแสดงท่ีตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูลในภูมิภาคอาเซียน 
 

 
 

ระนอง 

พังงา 

ภูเก็ต 

กระบี่ 

ตรัง 

สตูล 

ประเทศเมียนมาร์ 

ประเทศมาเลเซีย 

จังหวัดสตลู 
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 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

         จังหวัดสตูล มีลักษณะเป็นพื ้นที ่ราบสลับกับภูเขา พื ้นที ่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออก  
เป็นเนินเขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาสำคัญ คือ ภูเขาสันกาลาคีรี พื ้นที ่ค่อยๆ ลาดเอียงลงสู ่ทะเล  
ด้านตะวันตก และทิศใต้มีที่ราบแคบๆขนานไปกับชายฝั่งทะเล ถัดจากที่ราบลงไปเป็นป่าชายเลนน้ำเค็มขึ้นถึง      
มีป่าแสมหรือป่าโกงกางอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นจังหวัดที่มีลำน้ำสายสั้นๆไหลผ่านพื้นที่ทางตอนเหนือ และทิศ
ตะวันออกของจังหวัด ประกอบด้วยภูเขามากมายสลับซับซ้อนโดยมีทิวเขานครศรีธรรมราชแบ่งเขตจังหวัดสตูล
กับจังหวัดสงขลา และทิวเขาสันกาลาคีรีแบ่งเขตประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย และยังมีภูเขาน้อยใหญ่อยู่
กระจัดกระจายในตอนล่างและชายฝั่งตะวันตก ภูเขาที่สำคัญได้แก่ เขาจีน เขาพญาบังสา  เขาหัวกาหมิง      
เขาใหญ่  เขาทะนาน เขาควนกาหลง และเขาโต๊ะพญาวัง 

ภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสตูล 

 
ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ สิงหาคม 2561 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
   พื้นที่จังหวัดสตูลได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดประเทศไทยและอ่าวไทยและ
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะภูมิประเทศ เป็นแบบร้อนชื้น มี 2 ฤดู ฤดูร้อนกับฤดู
ฝน โดยมีช่วงฤดูฝนยาวนาน ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม และมีฤดูร้อน เพียง 4 เดือน เดือน
มกราคม ถึงเดือนเมษายน ระหว่างปี  255๗ – 256๓ ปริมาณฝนเฉลี่ย 2,๔๑๙.๕ มม. ตกชุกในเดือน 
เมษายน ถึง เดือนตุลาคม                                

           สำหรับ ปี พ.ศ. 256๓  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.๒๘ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24.16  
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 3๘.๕  องศาเซลเซียส  วันที่  ๒๐ มีนาคม 256๓ และอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้  
20.๕ องศาเซลเซียส  วันที่  ๘ กุมภาพันธ์ 256๓ ปริมาณฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน วัดได้ ๗๒.๒ มิลลิเมตร  
วันที่ 2๙ มิถุนายน 256๓    
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 1.4 ลักษณะของดิน 

 ลักษณะของทรัพยากรดินภายในเขตจังหวัดสตูล มีลักษณะดินที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะ
พ้ืนที่และวัตถุต้นกำเนิดดิน สรุปได้ดังนี้ 

 - บริเวณที่เป็นสันหาดและสันทราย เกิดจากกรทับถมของทรายโดยการกระทำของคลื่นหรือ
กระแสน้ำทะเล มีลักษณะแคบเป็นแนวขนานกับชายฝั่งทะเลเป็นช่วงๆ พบโดยทั่วไปในเขตอำเภอทุ่งหว้า และ
อำเภอละงู เนื่องจากสันหาดและสันทรายเหล่านี้เป็นทรายส่วนใหญ่ ดังนั้นดินที่พบส่วนใหญ่จึงมีเนื้อดินเป็น
ทรายจัดมีการระบายน้ำมากเกินไป มีปริมาณธาตุอาหารตามธรรมชาติต่ำ 

 - บริเวณที่ราบลุ่มน้ำทะเลท่วมถึง เกิดจาการทับถมของตะกอนลำน้ำจากแผ่นดินที่ไหลลงสู่ทะเล 
และปะปนกับตะกอนของน้ำทะเล ทำให้มีการทับถมเกิดแผ่นดินขนานกับชายฝั่งทะเลขึ้น พื้นที่เหล่านี้จะปก
คลุมด้วยพืชพรรณพวกไม้โกงกาง มีการระบายน้ำเลวมาก เนื่องจากมีสภาพน้ำแช่ขัง ลักษณะเนื้อดินทั่วไปเป็น
ดินเหนียวทั้งดินบนและดินล่าง พบอยู่ทั่วไปบริเวณอำเภอทุ่งหว้า อำเภอละงู อำเภอท่าแพ และอำเภอเมือง
สตูล 

 - บริเวณที่ราบลุ่มน้ำทะเลเคยท่วมถึง เป็นที่ราบลุ่มที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล ซึ่งอยู่ถัดจากที่ร าบน้ำ
ทะเลท่วมถึง เกิดจากการทับถมกันของตะกอนน้ำทะเลและเป็นบริเวณท่ีน้ำทะเลเคยท่วมถึงมาก่อน พบในเขต
อำเภอเมืองสตูล อำเภอท่าแพ อำเภอละงู และอำเภอทุ่งหว้า ลักษณะเป็นตะกอนดินเนื้อละเอียด ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นพวก ดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้งปะปนกับเปลือกหอย มักพบเปลือกหอยปนอยู่ในชั้นดินล่าง มี
การระบายน้ำเร็ว พืชพรรณธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ในบริเวณนี้ส่วนมากเป็นพวกกก หรือเสม็ด แต่โดยทั่วๆ ไปแล้ว
บริเวณนี้ใช้ประโยชน์ในการทำนาเป็นหลัก 

 - บริเวณที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงและลานตะพักลำน้ำ เป็นบริเวณที่ที่เกิดจากการทับถมของตะกอนลำน้ำ
ต่างๆ ที่ไหลมาจากเทือกเขาลงสู่ทะเล ซึ่งการทับถมนี้จะเกิดในบริเวณที่ลุ่มริมฝั่งน้ำที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงบริเวณสัน
ดินริมน้ำ ในบางแห่งจะมีน้ำท่วมถึงเป็นครั้งคราวในฤดูน้ำหลากหรือฤดูฝน 

       สำหรับบริเวณที่เป็นลานตะพักน้ำนั้น มักเกิดติดต่อกับที่ราบลุ่มท่วมถึง ตะกอนดินที่พบจะมีลักษณะ
ตั้งแต่เนื้อละเอียดจนถึงหยาบ มีการระบายน้ำเลวถึงดี พบอยู่ทั่วๆ ไปในทุกอำเภอของจังหวัดสตูล 

 - บริเวณพื้นผิวที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน ลักษณะพื้นที่เป็นที่ดอน หรือที่ลาดเชิงเขาซึ่งเกิดจาก
การ  ผุพังสลายตัวการชะล้างพังทลาย และการเคลื่อนย้ายวัตถุไปทับถมที่อื่น ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากอิทธิพลการกัด
เซาะของลำธาร ดินที่พบในบริเวณนี้มักเป็นดินลึก และอาจพบดินตื้นหรือดินค่อนข้างตื้นบริเวณเนินเขาหรือเป็น
ดินที่เหลือค้างจากการกัดกร่อนโดยพบเศษหินหรือก้อนหินที่กำลังผุสลายตัว ซึ่งส่วนใหญ่เนื้อดินมักเป็นดินหยาบ
หรือละเอียดปานกลาง ดินมีการระบายน้ำดีพบอยู่ทั่วๆ ไปในทุกๆ อำเภอของจังหวัดสตูล 

 - บริเวณพื้นที่เขาและภูเขา เป็นบริเวณที่มีความลาดชันของพื้นที่มากกว่า 35 % ขึ้นไปมีลักษณะ
เป็นสันเขา หรือเทือกเขาเป็นแนวยาว เขาและภูเขาจะทอดเป็นแนวยาวเหนือใต้อยู่ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือ
ของจังหวัด ซึ่งเขาและภูเขาที่ปรากฏในจังหวัดสตูลเกิดจากหินหลายชนิด เช่น เขาหินปูน ลักษณะที่พบเป็นเขาลูก
เล็กๆ อยู ่เป็นหย่อมๆ หรือพบเป็นเทือกเขาใหญ่ พบบริเวณอำเภอเมืองสตูล อำเภอละงู อำเภอทุ ่งหว้า            
และบางส่วนของเกาะตะรุเตา บางครั้งอาจพบปะปนอยู่กับเขาหินดินดานเป็นหินดินดานสีดำ หินแกรนิต ลักษณะ
ที่พบเป็นเทือกเขาใหญ่ ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของอำเภอควนโดน ติดต่อกับจังหวัดสงขลา และทางด้านเหนือของ
อำเภอ ควนกาหลง เป็นต้น  
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

  2.1  เขตการปกครอง 

       หน่วยการปกครอง 
  1) อำเภอ   7  อำเภอ 
  2) ตำบล    36  ตำบล 
  3) หมู่บ้าน              280 หมู่บ้าน 
  4) องค์การบริหารส่วนจังหวัด   1  แห่ง 
  5) เทศบาล     7  แห่ง ( 1 เทศบาลเมือง 6 เทศบาลตำบล) 
  6) องค์การบริหารส่วนตำบล  34  แห่ง 

 

ตารางแสดงการแบ่งเขตการปกครองและพื้นที่ 

ลำดับ อำเภอ 
เขตการปกครอง จำนวน

ประชากร 
พื้นที่ 

(ตร.กม) 

สัดส่วน
ประชากร/

พื้นที่ 
ตำบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 

1. อำเภอเมืองสตูล 12 71 4 10 115,687 881.01 131.31 
2. อำเภอละงู 6 61 1 6 73,484 324.00 226.80 
3. อำเภอทุ่งหว้า 5 35 1 5 24,347 272.63 89.30 
4. อำเภอควนกาหลง 3 32 - 3 35,376 396.00 89.33 
5. อำเภอควนโดน 4 31 1 4 27,041 199.03 135.86 
6. อำเภอท่าแพ 4 31 - 4 29,654 197.25 150.33 
7. อำเภอมะนัง 2 19 - 2 18,509 312.00 59.32 

รวม 36 280 7 34 
 

324,098 2,581.92 125.53 

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล 
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563 

 

โครงสร้างราชการบริหารส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในจังหวัด 

      การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนภูมิภาค  มีหน่วยราชการที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ            
ผู้ว่าราชการจังหวัด คือ ส่วนราชการต่าง ๆ ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน 
   ส่วนราชการในระดับจังหวัดเป็นหน่วยงาน 2 ลักษณะ คือ หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำ
จังหวัด และหน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด  (ที ่ข ึ ้นตรงต่อส่วนกลาง) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ           
รวมจำนวน 98 หน่วย ประกอบด้วย 
 - หน่วยราชการบริหารส่วนภมูิภาคประจำจังหวัดของจังหวัดสตูล มีทั้งสิ้น 33 หน่วยงาน 
 - หน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด มีทั้งสิ้น 53 หน่วย  
 - หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัด มีทั้งสิ้น 13 หน่วย 
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• การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 - เทศบาล 7 แห่ง (แยกเป็น เทศบาลเมือง 1 แห่ง และเทศบาลตำบล 6 แห่ง 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
 - องค์การบริหารส่วนตำบล 34 แห่ง 

      2.2  การเลือกตั้ง   

ตารางแสดงรายงานสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 

รายการ จำนวน คิดเป็นร้อยละ 

1. ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 231,062 - 

2. ผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ัง 171,609 74.27 

3. ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 59,453 25.73 

4. ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 12,770 7.44 

5. จำนวนบัตรเสีย 10,847 6.32 

ที่มา: กองกจิการสภาฯ  

 

ตารางแสดงรายงานสถิติการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
เมื่อวันที่  20 ธันวาคม 2563 

 
รายการ จำนวน คิดเป็นร้อยละ 

1. ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 232,933 - 

2. ผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ัง 173,054 74.29 

3. ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 59,879 25.71 

4. ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 10,541 6.09 

5. จำนวนบัตรเสีย 7,655 4.42 

ที่มา: กองกจิการสภาฯ  
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สถิติการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 
การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
จำแนกตามจังหวัด เรียงตามการใช้สิทธิเลือกตั้งจากมากไปหาน้อย 

ลำดับ
ที ่

จังหวัด ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 

ผู้ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

ร้อยละ บัตรเสีย ร้อยละ บัตรไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ใด 

ร้อยละ 

1 ลำพูน 332,838 290,702 87.34 15,078 5.19 4,324 1.49 
2 แม่ฮ่องสอน 173,490 144,801 83.46 9,300 6.42 1,884 1.30 
3 เชียงใหม ่ 1,303,580 1,086,307 83.33 61,380 5.65 16,227 1.49 
4 พัทลุง 409,265 340,788 83.27 14,312 4.20 6,567 1.93 
5 สตูล 231,150 190,292 82.32 10,452 5.49 2,865 1.51 
77 หนองคาย 403,415 270,467 67.04 16,694 6.17 2,965 1.10 

 ที่มา : ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

จังหวัดลำพูน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด (ร้อยละ 87.34) จังหวัดหนองคาย มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
น้อยที่สุด (ร้อยละ 67.04) ในส่วนของจังหวัดสตูล มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง อยู่ในลำดับที่ 5 (ร้อยละ 82.32) 
จากทั้งหมด 77 จังหวัด ทั่วประเทศ 
 
3. ประชากร 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

ประชากร ณ เดือนธันวาคม ๒๕63  จำนวน  324,098 คน แยกเป็น  
- ประชากรเพศชาย    จำนวน  161,303 คน 
- ประชากรเพศหญิง    จำนวน  162,795 คน 
- จำนวนครัวเรือน    จำนวน  105,903 หลัง 
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ตารางแสดงจำนวนประชากรรายอำเภอ/เทศบาล 

ลำดับ อำเภอ จำนวนประชากร (คน) ครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม 

๑ อำเภอเมืองสตูล  57,299 58,388 115,687 39,466 

 - สำนักทะเบียนอำเภอเมืองสตูล 32,447 33,330 65,777 18,364 

 - สำนักทะเบียนเทศบาลเมืองสตูล 11,146 11,998 23,144 10,023 

 - สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลคลองขุด 10,554 9,815 20,369 9,086 

 - สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง 2,016 2,023 4,039 997 

 - สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลฉลุง 1,136 1,222 2,358 996 

๒ อำเภอละงู 36,467 37,017 73,484 23,703 

 - สำนักทะเบียนอำเภอละงู 34,087 34,388 68,475 20,869 

 - สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลกำแพง 2,380 2,629 5,009 2,834 

๓ อำเภอทุ่งหว้า 12,180 12,167 24,347  7,880 

 - สำนักทะเบียนอำเภอทุ่งหว้า 10,594 10,514 21,108 6,649 

 - สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลทุ่งหว้า 1,586 1,653 3,239 1,231 

๔ อำเภอควนกาหลง 17,754 17,622 35,376 11,917 

๕ อำเภอควนโดน 13,427 13,614 27,041 7,902 

 - สำนักทะเบียนอำเภอควนโดน 10,720 10,895 21,615 5,977 

 - สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลควนโดน 2,707 2,719 5,426 1,925 

๖ อำเภอท่าแพ 14,703 14,951 29,654 8,716 

๗ อำเภอมะนัง 9,473 9,036 18,509 6,319 

รวม 161,303 162,795 324,098 105,903 

 
 

 ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล 
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 3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
ภาพแสดงจำนวนประชากรจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศจังหวัดสตูล ปี พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงแนวโน้มจำนวนประชากรจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศจังหวัดสตูล ในอีก 10 ปีข้างหน้า 

 

จากภาพ เป็นกราฟปิรามิดทรงระฆังที่แสดงแนวโน้มจำนวนประชากรจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ
จังหวัดสตูล ในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มประชากรลดลง จำนวนวัยเด็กลดลง จำนวน
ผู้สูงอายุเพิ่มมากข้ึน อายุยืนมากข้ึน 
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ตารางแสดง อัตราส่วนการเป็นภาระประชากรจำแนกตามกลุ่มวัยจังหวัดสตูล  ปี พ.ศ.2563 

กลุ่มวัย จำนวน (คน) ร้อยละ 

วัยเด็ก (0-14 ปี)             73,901  22.84 

วัยทำงาน (15-59 ปี)            208,328  64.38 

วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)             41,357  12.78 

รวมทั้งสิ้น            323,586  100.00 

อัตราส่วนการเป็นภาระ (Dependency Ratio) 55.33 

 - อัตราการเป็นภาระในวัยเด็ก (Child Dependency Ratio) 35.47 

 - อัตราการเป็นภาระในวัยสูงอายุ (Old-age Dependency Ratio) 19.85 
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ตารางแสดง แนวโน้มอัตราส่วนการเป็นภาระประชากรจำแนกตามกลุ่มวัยจังหวัดสตูล  ในอีก 10 ปีข้างหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราส่วนการเป็นภาระ (Dependency Ratio) หมายถึง จำนวนประชาชนที่ไม่ได้ทำงานเชิงเศรษฐกิจ 
ต่อจำนวนคนที ่อยู ่ในวัยทำงานเชิงเศรษฐกิจ คำนวณได้จากจำนวนประชากรวัยเด็ก (อายุ 0 -14 ปี)           
และประชากรวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้น) รวมกันต่อประชากรในวัยทำงาน (อายุ 15-59 ปี) แสดงอัตราส่วน
ประชาชน 100 คน แยกได้เป็น 2 ประเภท คือ ๑) อัตราการเป็นภาระในวัยเด็ก (Child Dependency Ratio) 
๒) อัตราการเป็นภาระในวัยสูงอายุ (Old-age Dependency Ratio) 

 จากตาราง แสดงให้เห็นว่า ในปี พ.ศ. 2563 อัตราส่วนการเป็นภาระคิดเป็นร้อยละ 55.33 อัตรา
การเป็นภาระในวัยเด็ก  คิดเป็นร้อยละ 35.47 และอัตราการเป็นภาระในวัยสูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 19.85 
แนวโน้มในอนาคตอีก ๑๐ ปี ข้างหน้า อัตราส่วนการเป็นภาระเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 71.35  อัตราการเป็น
ภาระในวัยเด็ก  เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 31.89 และอัตราการเป็นภาระในวัยสูงอายุ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
39.45 ตามลำดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กลุ่มวัย จำนวน (คน) ร้อยละ 

วัยเด็ก (0-14 ปี)             70,782  18.61 

วัยทำงาน (15-59 ปี)            221,937  58.36 

วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)             87,561  23.03 

รวมทั้งสิ้น            380,280  100.00 

อัตราส่วนการเป็นภาระ (Dependency Ratio) 71.35 

 - อัตราการเป็นภาระในวัยเด็ก (Child Dependency Ratio) 31.89 

 - อัตราการเป็นภาระในวัยสูงอายุ (Old-age Dependency Ratio) 39.45 
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 4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

 จังหวัดสตูล มีหน่วยงานทางการศึกษาหลายแห่ง และมีรูปแบบการจัดการศึกษาหลายระดับ ตั้งแต่ระดับก่อน
ประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ และระดับอุดมศึกษา โดยมี
สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับอุดมศึกษา ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล วิทยาลัยเทคนิคสตูล วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล วิทยาลัยการอาชีพละงู วิทยาลัยชุมชนสตูล 

 ข้อมูลสถานภาพการศึกษาของรัฐในระบบ/นอกระบบ 

ตารางแสดงข้อมูลสถานศึกษา จำแนกรายอำเภอ 

ที ่ หน่วยงาน 
เมือง
สตูล 

ควน
โดน 

ควน
กาหลง 

ท่า
แพ 

ละงู ทุ่งหว้า มะนัง รวม 

1 สพป.สตูล 
- อนุบาลถึงประถมศึกษา 
- อนุบาลถึงมัธยมตอนต้น  
- จัดการศึกษาโดยครอบครัว 

44 
22 
16   
  6 

13 
10 

2 
1 

20 
15 

5 
0 

18 
15 

3 
0 

45 
34 
10 

1 

17 
16 

1 
0 

10 
6 
4 
0 

167 
118 

41 
8 

2 สพม.เขต16 (เฉพาะสตูล)   3 1 1 2 2 2 1 12 
3 สศศ.สตูล 

- รร.ราชประชานุเคราะห์ที่ 42 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 2 
 1 
 1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
1 
1 

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

86 
 8 
7 

63 
0 
8 

35 
0 
5 

24 
4 
2 

28 
3 
2 

20 
2 
1 

31 
2 
1 

27 
1 
0 

66 
5 
0 

56 
1 
4 

24 
5 
0 

18 
1 
0 

5 
2 
0 
3 
0 
0 

275 
25 
15 

211 
9 

15 
5 กศน.จังหวัดสตูล 1 1 1 1 1 1 1 7 
6 อาชีวศึกษาสตูล 2 1 1 0 1 0 0 5 
7 วิทยาลัยชุมชนสตูล 1 0 0 0 0 0 0 1 
8 มรภ.สข. วิทยาเขตสตูล 0 0 0 0 1 0 0 1 
9 สถจ.สตูล 

- อบจ.สตูล 
- เทศบาล 
- อบต. (โรงเรียน) 
- อบต. (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

27 
0 
6 
0 

21 

13 
0 
0 
0 

13 

21 
0 
0 
0 

21 

12 
0 
0 
0 

12 

26 
0 
0 
0 

26 

12 
0 
0 
1 

11 

10 
1 
0 
0 
9 

121 
1 
6 
1 

113 
10 พศจ.สตูล 1 0 0 0 0 0 0 1 
11 กองร้อยตชด.ที่ 436 0 0 2 0 0 0 0 2 

รวมทั้งสิ้น 167 64 74 64 142 56 27 594 
ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล   
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จากตารางข้างต้น พบว่าสถานศึกษาในจังหวัดสตูล จำนวนทั้งสิ้น 594 สถานศึกษา ซึ่งอำเภอเมือง
สตูลมีสถานศึกษามากเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 28.11 ของจำนวนสถานศึกษาในจังหวัดสตูลทั้งหมด
อำเภอละงู เป็นอันดับสอง คิดเป็นร้อยละ 23.91 และอำเภอควนกาหลง เป็นอันดับสาม คิดเป็นร้อยละ 
12.46 ตามลำดับ 

               ข้อมูลจำนวนนักเรียนในสถานศึกษา 
ตารางแสดงจำนวนนักเรียนในจังหวัดสตูล จำแนกตามระดับการศึกษา รายหน่วยงานการศึกษา 

 
จากตารางข้างต้น พบว่า จำนวนนักเรียนในสังกัดสำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มีมากท่ีสุด 

จำนวน 36,949 คน คิดเป็นร้อยละ 39.06 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด รองลงมาคือ นักเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำนวน 27,797 คน คิดเป็นร้อยละ 29.38 และนักเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 จำนวน 10,104 คน คิดเป็นร้อยละ 10.68 
ตามลำดับ 

ตารางสัดส่วนของผู้เรียนในจังหวัดสตูลเปรียบเทียบสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน 
ระดับการศึกษา 

จำนวนนักเรียน สัดส่วน 
รัฐบาล เอกชน รวม รัฐบาล : เอกชน 

ปฐมวัย 13,236 3,589 16,825 79 : 21 
ประถมศึกษา 22,020 8,480 30,500 72 : 28  
มัธยมศึกษาตอนต้น 10,843 4,512 15,355 71 : 29 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 7,087 2,916 10,003 71 : 29 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2292 13 2,305 99 : 1 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 968 16 984 98 : 1 
อนุปริญญา 770 0 770 100 : 0 

ปริญญาตรี  112 0 112 100 : 0 

รวมท้ังสิ้น 57,328 19,526 76,854 75 : 25 

***หมายเหตุ  ข้อมูลดังกล่าวไม่รวมข้อมูลของศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสตลู และสถานศึกษาในรปูแบบการศึกษานอกระบบ 

หน่วยงาน ปฐมวัย 
ประถม 

ศึกษา 
ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. 

อน ุ

ปริญญา 
ป.ตรี พิเศษ รวม 

สพม.เขต16 - - 5,642 4,462 - - - - - 10,104 
สพป.สตลู 5,969 19,454 2,374 - - - - - - 27,797 
สศศ.สตูล - 243 353 207 - - - - 264 1,067 
สช.สตลู   3,589 8,480 4,512 2,916 - - - - 17,452 36,949 
อาชีวศกึษาสตูล - - - - 2,321 970 - 37 - 3,332 
กศน.จังหวัดสตูล - 138 1,981 2,418 - - - - - 4,537 
วิทยาลัยชุมชนสตูล - - - - - - 770 - - 770 
มรภ.สข. วิทยาเขต

สตูล 
- - - - - - - 75 - 75 

สถจ.สตูล 7,219 2,061 462 - - - - - - 9,742 
พศจ.สตลู - - 31 - 31 - - - - 31 

กองร้อยตชด.
ที่ 436 

48 124 - - - - - - - 172 

รวมท้ังสิ้น 16,825 30,500 15,355 10,003 2,352 970 770 112 17,716 94,602 
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จากตารางข้างต้น พบว่า สัดส่วนของผู้เรียนในสถานศึกษาของจังหวัดสตูล จำนวนทั้งสิ้น 
76,854 คน แบ่งเป็นนักเรียนในสถานศึกษาของรัฐบาล จำนวน 57,328 คน คิดเป็นร้อยละ 75   และ
นักเรียนในสถานศึกษาของเอกชน จำนวน 19,526 คน คิดเป็นร้อยละ 25 

ตารางสัดส่วนของผู้เรียนเปรียบเทียบกับครูในจังหวัดสตูล  

ที ่ หน่วยงาน นักเรียน ครู อัตราส่วน 
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 27,823 2,354 1 : 12 
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  10,104 677 1 : 15 
3 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

- ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ที่ 42 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

1,067 
803 
264 

95 
59 
36 

1 : 11 
1 : 14 
1 : 7 

4 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  
- การศึกษาในระบบ (สามัญศึกษา) 
- การศึกษาในระบบ (ศาสนาควบคู่สามัญ) 
- ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) 
- ปอเนาะ 
- การศึกษานอกระบบ  

36,949 
11,909 
7,588 

16,628 
393 
431 

2,714 
731 
433 

1,457 
40 
53 

1 : 14 
1 : 16 
1 : 18 
1 : 11 
1 : 10 
1 : 8 

5 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล 

4,537 128 1 : 35 

6 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3,332 268 1 : 12 
7 วิทยาลัยชุมชน 770 128 1 : 6 
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล 75 31 1 : 1 
9 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล 9,742 600 1 : 16 
10 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล 31 9 1 : 3 
11 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 436 172 23 1 : 7 

รวมทั้งสิ้น 94,602 7,027 1 : 13 
จากข้างต้น พบว่า จำนวนนักเรียนในจังหวัดสตูล มีจำนวนทั้งสิ้น 94,602 คน และมีจำนวนครูผู้สอน 

จำนวนทั้งสิ้น 7,027 คน เมื่อนำมาคิดอัตราส่วนเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนต่อจำนวนครูผู้สอนจะได้ทำกับ
อัตราส่วน 1 : 13 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล มีอัตราส่วนครูต่อนักเรียนที่แตกต่างกันน้อย
ที่สุด รองลงมาคือ โรงเรียนธรรมจักรวิทยา (วัดมงคลมิ่งเมือง) สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล  
และวิทยาลัยชุมชนสตูล ตามลำดับ 
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ตารางจำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วมในสถานศึกษา จำแนกตามประเภทความพิการ  

ลำดับ ประเภทความพิการ เพศชาย เพศหญิง รวม 
1 บกพร่องทางการเห็น 5 4 9 
2 บกพร่องทางการได้ยิน 9 7 16 
3 บกพร่องทางสติปัญญา 63 32 95 
4 บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 22 15 37 
5 บกพร่องทางการเรียนรู้ 1,890 730 2,620 
6 บกพร่องทางการพูดและภาษา 9 5 14 
7 บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 9 3 12 
8 ออทิสติก 31 6 37 
9 ความพิการซ้อน 21 6 27 

รวม 2,059 808 2,867 
 

ตารางจำนวนนักเรียนพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล จำแนกตามประเภทความพิการ  

ลำดับ ประเภทความพิการ บริการ
ในศูนย์ 

บริการ
นอกศูนย์ 

รวม 

1 บกพร่องทางการเห็น 7 1 8 
2 บกพร่องทางการได้ยิน 5 0 5 
3 บกพร่องทางสติปัญญา 60 28 88 
4 บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 48 9 57 
5 บกพร่องทางการเรียนรู้ 2 1 3 
6 บกพร่องทางการพูดและภาษา 3 1 4 
7 บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 0 0 0 
8 ออทิสติก 23 5 28 
9 ความพิการซ้อน 51 21 72 

รวม 199 66 265 
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ข้อมูลจำนวนนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6    

มีจำนวนนักเรียนดังนี้ 

ระดับชั้น ชั้นปี 
ปีการศึกษา 2564 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาล อนุบาล 1 14 10 24 

อนุบาล 2 25 36 61 
อนุบาล 3 28 25 53 

รวม  67 71 138 
ประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่  1 35 42 77 

ประถมศึกษาปีที่  2 39 36 75 
ประถมศึกษาปีที่  3 25 39 64 
ประถมศึกษาปีที่  4 25 41 66 
ประถมศึกษาปีที่  5 32 41 73 
ประถมศึกษาปีที่  6 26 37 63 

รวม  182 236 418 
มัธยมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 38 33 71 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 30 25 55 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 37 49 

รวม 80 95 175 
รวมทั้งสิ้น 329 402 731 

 
  ที่มา : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ข้อมูล ณ มกราคม 2564 
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4.2 การสาธารณสุข  
                     (1) ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข และหน่วยงานด้านสาธารณสุข 

              จังหวัดสตูล มีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ คือ โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดสตูลไม่มีโรงพยาบาลเอกชน มีแต่สถาน
บริการที่ให้บริการในคลินิกเวชกรรม ทันตกรรม และร้านขายยา 

ตารางแสดง จำนวนสถานบริการสาธารณสุของรัฐ จำแนกรายอำเภอ 

อำเภอ 
รพท./ 

เตียง 

รพช./ 

เตียง 

อัตราส่วน รพ.สต. 
ศูนย์สุขภาพชุมชน นคม. 

เตียง : ประชากร ขนาดใหญ ่ ทั่วไป 

เมือง 1/186 -     1 : 613 
2 

(รพ.สต.คลองขุด, รพ.สต.ฉลุง) 
16 

2 

(ศสม.พิมาน, ศรี
พิมาน) 

- 

ควนโดน - 1/30     1 : 878 
1 

(รพ.สต.ควนโดน) 
3 - - 

ควนกาหลง - 1/30     1 : 1,160 - 7 - 1 

ท่าแพ - 1/30     1 : 973 - 5 
1 

(ศสช.ตำบลท่าแพ) 
- 

ละงู - 1/90     1 : 1,199 
1 

(รพ.สต.ปากนำ้) 
9 

1 

(ศสช.ตำบลกำแพง) 
- 

ทุ่งหว้า - 1/30     1 : 801 - 7 - - 

มะนัง - 1/10     1 : 603 - 4 - - 

รวม 1/186 6/250 1 : 804 4 51 4 1 

ที่มา :  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม ๒๕๖4 
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   (2) ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข/จำนวนเตียงต่อจำนวนประชากร 
    จังหวัดสตูล มีจำนวนสถานบริการสาธารณสุขที่มีความครอบคลุมของจำนวนเตียงต่อ
จำนวนประชากร ดังนี้ 

ตารางแสดงจำนวนสถานบริการสาธารณสุขและอัตราส่วนเตียงต่อประชากร 

สถานบริการสาธารณสุข จำนวนประชากร จำนวนเตียง อัตราส่วนเตียง : ประชากร 

โรงพยาบาลสตลู ๑๑5,877 203 ๑ : 570 

โรงพยาบาลละง ู ๗3,281 83 ๑ : 883 

โรงพยาบาลควนกาหลง 35,308 ๓3 ๑ : 1,170 

โรงพยาบาลควนโดน 26,๙98 ๓1 ๑ : 871 

โรงพยาบาลท่าแพ ๒๙,775 ๓3 ๑ : 902 

โรงพยาบาลทุ่งหว้า ๒๔,349 ๓6 ๑ : 676 

โรงพยาบาลมะนัง ๑๘,472 ๓4 ๑ : 543 

รวม 324,062 453 1 : 715 
ที่มา :  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2564 

 
 

 (3) ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนในช่วงปี พ.ศ. 2557-2564 
   จังหวัดสตูล มีข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนในช่วงปี พ.ศ. 2557-2564 ดังนี้ 

ตารางแสดงข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2557-2564 

สถิติชีพ/สถานะสุขภาพ เป้าหมาย 
แผนฯ๑2 

ปี 
๒๕๕๙ 

ปี 
๒๕๖๐ 

ปี 
๒๕๖๑ 

ปี  
๒๕๖2 

ปี  
๒๕๖3 

อัตราเกิด : ๑๐๐๐ ประชากร - ๑๓.๐๔ ๑๑.๕๐ ๑๖.๑๘ 11.48 9.72 
อัตราตาย : ๑๐๐๐ ประชากร - ๕.๒๑ ๔.๘๕ ๕.๒๕ 5.30 4.41 
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ  % ๑.2 ๐.๗๘ ๐.๖๗ ๑.๑๐ 0.52 0.49 
อัตราส่วนมารดาตาย:เกิดมีชีพ ๑๐๐๐๐๐ คน ไม่เกิน ๑๕  ๔๘.๔๓ ๘๑.๘๓ ๔๐.๐๘ 26.93 84.87 
อัตราทารกตายปริกำเนิด: การเกิด ๑๐๐๐ คน ไม่เกิน ๙ ๗.๙๙ ๗.๙๑ ๖.๐๑ 5.65 5.40 
ทารกแรกเกิดมีน้ำหนักต่ำกว่า ๒,๕๐๐ กรัม ไม่เกินร้อยละ ๗ ๗.๙๒ ๖.๗๒ ๖.๗๒   
ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ๒๔.๓๓ ๓๕.๖๑ ๓๕.๖๑   
ภาวะโลหิตจางในหญิงมีครรภ์ ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ๑๔.๒๙ ๑๔.๖๕ ๑๔.๖๕  13.71 13.44 

  ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ,ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2564 
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 (4) ข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จำนวน 10 อันดับแรก ปี 2558-2563 
 จังหวัดสตูล มีข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ในช่วงปี 2558-2563 ดังนี ้

ตารางแสดงโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกของจังหวัดสตูล ปี 2558 – 2563 

โรค ปี 255๙ ปี 25๖๐ ปี 25๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖3 
จำนวน อัตราป่วย : 

แสน
ประชากร 

จำนวน อัตราป่วย : 
แสน

ประชากร 

จำนวน อัตราป่วย 
:  แสน

ประชากร 

จำนวน อัตราป่วย :  
แสน

ประชากร 

จำนวน อัตราป่วย:                                                                      
แสน       

ประชากร 

 

1. อุจจาระร่วง 5,039 1,608.79   ๓,๕๕๙    ๑,๑๓๖.๒๗ ๓๐๕๐ ๙๗๓.๗๗ ๓๐๒๐ ๙๖๔.๑๙    3843 1187.63 
2. ตาแดง 478 152.61    ๔๖๓       ๑๔๗.๘๒ ๓๔๑ ๑๐๘.๘๗ ๓๒๐        ๑๐๒.๑๗ 308 95.18 
3. ปอดบวม 732 233.70 ๙๐๑ ๒๘๗.๖๖ ๗๕๗ ๒๔๑.๖๙ ๖๒๖        ๑๙๙.๘๖       791 244.45 
4. สุกใส 219 69.92    ๒๘๖       ๙๑.๓๑ ๒๕๙ ๘๒.๖๙ ๒๕๘        ๘๒.๓๗ 200 61.81 
5. ไข้เลือดออก 346 110.47 ๗๔ ๒๓.๖๒ ๑๑๐ ๓๕.๑๒ ๑๖๘    ๕๓.๖๔           52    16.07 
6. มือ เท้า ปาก 255 81.41 ๒๕๑ ๘๐.๑๔ ๓๑๔ ๑๐๐.๒๕ ๑๗๔    ๕๕.๕๕ 238      73.55 
๗. ไข้หวัดใหญ ่ 134 42.78 ๑๔๒         

๔๕.๓๓ 
๑๘๐ ๕๗.๔๗ ๓๕๘     ๑๑๔.๓๐ 129   39.87 

8. วัณโรค 15 4.63   3         0.92 13 4.01 30    9.27 134         41.41 
9. อาหารเป็นพิษ 76 24.26   ๖๗         ๒๑.๓๙ ๖๕ ๒๐.๗๕ ๖๓     ๒๐.๑๑ 162        50.06 
๑๐. โรคติดต่อ
ระบบสืบพันธุ ์

44 14.05   ๓๓        ๑๐.๕๓ ๖๑ ๑๙.๔๘ ๗๓   ๒๓.๓๑ 82           25.34 

 

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล รายงานระบาดวิทยา 506 ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2563 
 

(5) ข้อมูลสาเหตุการตาย 10 อันดับแรก ปี 2560-2563 
  จังหวัดสตูล มีข้อมูลสาเหตุการตาย ในช่วงปี 2560-2563 ดังนี้ 

ตารางแสดงสาเหตุการตาย 10 อันดับแรกของจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2560-2563 

อันดับ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

สาเหตุการตาย รวม 

อัตราต่อ

แสน 

ประชากร 

สาเหตุการตาย รวม 
อัตราต่อแสน 

ประชากร 
สาเหตุการตาย รวม 

อัตราต่อแสน 

ประชากร 

1. ความดันโลหิตสูง

ไม่ทราบสาเหตุ 

82 25.65 วัยชรา 103 31.83 โรคหลอดเลือดสมอง 122 37.70 

2. หัวใจล้มเหลว 71 22.21 ความดันโลหิตสูงไม่

ทราบสาเหตุ(ปฐมภูมิ) 

100 30.90 โรคหัวใจขาดเลือด 101 31.21 

3. เป็นลมเพราะ

ความร้อนและ

เป็นลมแดด 

39 12.20 หัวใจล้มเหลว ไม่ระบุ

รายละเอียด 

91 28.12 โรคเบาหวาน 78 24.11 

4. โรคเรื้อรังระบบ

ทางเดินอาหาร 

35 10.98 โรคเสื่อมอื่นของระบบ

ประสาท 

78 24.10 โรคปอดบวม 78 24.11 
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อันดับ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

สาเหตุการตาย รวม 

อัตราต่อ

แสน 

ประชากร 

สาเหตุการตาย รวม 
อัตราต่อแสน 

ประชากร 
สาเหตุการตาย รวม 

อัตราต่อแสน 

ประชากร 

5. การหายใจ

ล้มเหลว

เฉียบพลัน 

24 7.51 สาเหตุการตายอื่นที่ไม่

ชัดเจนและไม่ระบุ

รายละเอียด 

31 9.58 โรคความดันโลหิตสูง 73 22.56 

6. ไตวาย 21 6.57 เบาหวานชนิดที่ไม่ต้อง

พึ่งอินซูลิน ไม่มี

ภาวะแทรกซ้อน 

30 9.27 โรคติดเชื้อแบคทีเรียอื่นๆ 70 21.63 

7. เบาหวาน 20 6.26 หัวใจล้มเหลวแบบมีน้ำ

ค่ัง 

28 8.65 มะเร็งอวัยวะย่อยอาหาร 60 18.54 

8. กล้ามเน้ือหัวใจ

ตายเฉียบพลัน 

18 5.63 กล้ามเน้ือหัวใจตาย

เฉียบพลัน ไม่ระบุ

ละเอียด 

26 8.03 ไตวาย 53 16.38 

9. สาเหตุการตายอืน่

ที่ไม่ชัดเจน 

17 5.32 การติดเชื้อในกระแส

เลือด ไม่ระบชุนิด 

26 8.03 อุบัติเหตุจากการขนส่ง 46 14.22 

10. การติดเช้ือใน

กระแสเลือด 

14 4.38 ช็อก ไม่ระบุรายละเอยีด 25 7.73 มะเร็งปอด 44 13.60 

ที่มา : - ข้อมูลจากกลุ่มงานข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สนย. Web ftp://healthdata.moph.go.th 

        - ประชากรกลางปี 2562 จากสำนักบริหารการทะเบียน ภาค 9 จังหวัดสตูล กรมการปกครอง  
 

(6) ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข ในช่วงปี 2557-2563 
  จังหวัดสตูล มีข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข ในช่วงปี 2557-2563 ดังนี ้

ตารางแสดงจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขของจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2557-2563 

ปี พ.ศ. จำนวนอาสาสมัคร
สาธารณสุข (คน) 

จำนวนหลังคาเรือน อัตราส่วน อสม. : 
 จำนวนหลังคาเรือน 

2557 5,124 95,467 1 : 18 
2558 5,124 97,738 1 : 19 
๒๕๕๙ ๕,๑๒๔ 9๙,๓๙๖ 1 : 19.๔ 
2560 5,124 100,936 ๑ : ๑๙.๖ 
2561 ๕,๐๘๕ ๑๐๒,๓๒๙ ๑ : ๒๐.๑๒ 
๒๕๖๒ ๕,๐๘๕ ๑๐๓,๖๕๖ ๑ : ๒๐.๓๘ 
2563 ๕,๑๗๔ ๑๐๕,๒๒๕ ๑ : ๒๐.๓๔ 

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ มกราคม 2564 
 
 

ftp://healthdata.moph.go.th/
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(7) สัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ 
อัตราส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ ต่อประชากรของจังหวัดสตูล ในภาพรวม พบว่า แพทย์ ,              

ทันตแพทย์ยังต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ในขณะที่เภสัชกร และพยาบาลอัตราส่วนใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่กำหนด  
ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดสรรบุคลากรโดยเฉพาะ แพทย์ และทันตแพทย์ ส่วนกลางเป็นผู้จัดสรร เป็นไปตาม
แผนการผลิตแพทย์ และทันตแพทย์ ซึ่งในแต่ละปีมีจำนวนน้อย ในขณะที่พยาบาล ได้รับการจัดสรรจากจำนวน
ผู้รับทุนของจังหวัด โดยเฉพาะโครงการผลิตพยาบาลเพิ ่มเป็นกรณีพิเศษ ทำให้จังหวัดสตูลได้รับจัดสรร                                    
เป็นจำนวนมาก 
ตาราง แสดงจำนวนและอัตราต่อประชากร ของบุคลากรสาธารณสุขปี 2๕๖๔ 

อำเภอ แพทย์ 
อัตรา: 

ประชากร 
ทันต 
แพทย์ 

อัตรา: 
ประชากร 

เภสัช
กร 

อัตรา: 
ประชากร 

พยาบาล 
วิชาชีพ 

อัตรา: 
ประชากร 

เมือง 51 1: ๒,272 11 1: 10,534 22 1: 5,267 322 1: 360 
ควนโดน 4 1: 6,750 3 1: ๘,999 ๕ 1: ๕,400 75 1: 360 
ควนกาหลง 4 1: 8,827 4 1: 8,827 ๕ 1: ๖,062 73 1: 484 
ท่าแพ 4 1: 7,444 ๔ 1: ๗,444 5 1: ๕,955 67 1: 444 
ละง ู 14 1: 5,234 7 1: 10,469 10 1: 7,328 1๑4 1: ๖43 
ทุ่งหว้า ๔ 1: ๖,๐88 ๔ 1: ๖,๐88 ๔ 1: ๖,๐88 6๖ 1: 396 
มะนัง 3 1: 6,157 2 1: 9,236 2 1: 9,236 40 1: ๔62 
รวม 84 1: ๔,๑๙๓ ๓5 1: 9,259 53 1: 5,685 ๗57 1 : 428 

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 256๔ 

หมายเหตุ แพทย์ เกณฑ์ ๑: 3146 ทันตแพทย์ เกณฑ์ ๑ : 9,820 เภสชักร เกณฑ์ ๑ : ๖,๒๐๐  
พยาบาลวิชาชีพ เกณฑ์ ๑: 542  
 (8) สถานการณ์การระบาดไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสตูล 

  -ผู้ป่วยยืนยันสะสม 6 ราย (ติดเชื้อในพ้ืนที่ 2 ราย /ติดเชื้อใน SQ 4 ราย) 
  -รักษาหาย 6  ราย 
  -เสียชีวิต 0 ราย 
 จำนวนการส่งตัวอย่างตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  -PUI 206 ราย 
  -ไม่มีอาการ 1,201 ราย 
  รวม 1,407 ราย 
 การเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ 
  -มาเลเซีย 458 ราย 
  -ต่างด้าว 428 ราย 
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  -เรือนจำ  178 ราย 
  -ในพ้ืนที่ 123 ราย 
  -กลุ่มผู้ป่วยปอดอักเสบ 77 ราย 
  -กลุ่มผู้ป่วยคลินิกทางเดินหายใจ 74 ราย 
  -สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 62 ราย 
  รวม 1,400 ราย 
 
 4.3 อาชญากรรม 

สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม ของ ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล 
ระหว่างเดือน ม.ค.2562 - ธ.ค.2562 กับ ม.ค. 2563 - ธ.ค.2563 

ประเภทความผิด 

 ม.ค.- ธ.ค.62   ม.ค. - ธ.ค.63 
 เพ่ิม/
ลด  

 ผลการปฏิบัติ  

 แจ้ง   จับ   แจ้ง   จับ   ร้อยละ  
 

เป้าหมาย  
 1. คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ (รวม)  93 78 78 73 -15 93.59 75.41 
      1.1 ฆ่าผู้อื่น (คดีอุกฉกรรจ์)  10 8 3 3 -7 100 76.92 

      1.2 ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย  2 1 0 0 -2 0 80.00 

      1.3 พยายามฆ่า  19 17 16 16 -3 100 74.24 

      1.4 ทำร้ายรา่งกาย  35 31 37 34 +2 91.89 75.89 

      1.5 ข่มขืนกระทำชำเรา  11 8 8 8 -3 100 73.77 

      1.6 อื่นๆ 16 13 14 12 -2 85.71 74.51 

 2. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (รวม)  330 232 354 291 +24 82.20 62.19 
      2.1 ปล้นทรัพย์  1 1 0 0 -1 0 75.00 

      2.2 ชิงทรัพย์  4 3 2 2 -2 100 68.75 

      2.3 วิ่งราวทรัพย์  9 7 10 9 +1 90.00 72.50 

      2.4 ลักทรัพย์  195 138 184 154 -11 83.70 60.68 

      2.5 กรรโชกทรัพย์  0 0 2 2 +2 100 60.00 

      2.6 ฉ้อโกง  33 19 47 30 +14 63.83 57.75 

      2.7 ยักยอกทรัพย ์ 17 10 31 26 +14 83.87 54.87 

      2.8 ทำให้เสียทรัพย ์ 19 16 20 17 +1 85.00 66.67 

      2.9 รับของโจร 6 5 16 14 +10 87.50 76.67 

      2.10 ลักพาเรียกค่าไถ ่ 0 0 0 0 0 0.00 0.00 

      2.11 วางเพลิง 1 0 3 3 +2 100 71.43 

      2.12 อ่ืนๆ 45 33 39 34 -6 87.18 70.52 

 3.ฐานความผิดพิเศษ  228 228 133 93 -95 69.62  

3.1 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์ 0 0 0 0 0 0.00  

      3.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก  0 0 1 1 +1 100.00  
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ประเภทความผิด 

 ม.ค.- ธ.ค.62   ม.ค. - ธ.ค.63 
 เพ่ิม/
ลด  

 ผลการปฏิบัติ  

 แจ้ง   จับ   แจ้ง   จับ   ร้อยละ  
 

เป้าหมาย  
      3.3 พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ  3 3 0 0 -3 0.00  

      3.4 พ.ร.บ.สิทธิบตัร  0 0 0 0 0 0.00  

      3.5 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า  1 1 2 2 +1 100.00  

      3.6 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทาง
คอมพิวเตอร ์

 
4 

 

4 

 

3 
 

3 
 

-1 

 

100.00 
 

      3.7 ความผดิเกี่ยวกับบตัรอิเลก็ทรอนิกส์  2 2 0 0 -2 0.00  

      3.8 พ.ร.บ.ป่าไม้  75 74 36 14 -39 38.89  

      3.9 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ  36 36 21 7 -15 33.33  

      3.10 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ  6 10 0 0 -6 0.00  

      3.11 พ.ร.บ.สงวนและคุม้ครองสัตว์ป่า  10 8 10 9 0 90.00  

      3.13 พ.ร.บ.งาช้าง  0 0 0 0 0 0.00  

      3.14 พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน  0 0 0 0 0 0.00  

      3.15 พ.ร.บ.ศุลกากร  66 39 24 24 -42 100.00  

      3.16 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน 

2 0 
1 1 

-1 100.00  

      3.17 พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา  9 7 31 31 +22 100.00  

 

4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย  
จับ จับ 

เพ่ิม/
ลด 

ผลการปฏิบัต ิ
ราย ราย ราย คน 

ร้อยละ เป้าหมาย 
5205 5666 5539 6147 

     4.1 ยาเสพตดิ  4769 1988 4476 4772 -293   

         4.1.1 ผลิต  174 220 393 469 +219   

         4.1.2 นำเข้า  34 41 15 11 -19   

         4.1.3 ส่งออก 0 0 0 0 0   

         4.1.4 จำหน่าย  36 42 44 48 +8   

         4.1.5 ครอบครองเพื่อจำหนา่ย 538 577 723 779 +185   

         4.1.6 ครอบครอง 1652 1731 1290 1394 -362   

         4.1.7 เสพยาเสพติด 2324 2366 2010 2070 -314   

         4.1.8 อื่นๆ 11 282 1 1 -10   

      4.2 อาวุธปืนและวัตถรุะเบดิ  278 282 547 572 +269   

         4.2.1 อาวุธปืนสงคราม  8 7 3 4 -5   

         4.2.2 อาวุธปืนธรรมดา (ไมม่ีทะเบียน) 167 174 212 229 +45   

         4.2.3 อาวุธปืนธรรมดา (มีทะเบียน) 71 73 31 33 -40   

         4.2.4 วัตถรุะเบิด 3 0 2 3 -1   

         4.2..5 อื่น ๆ 29 28 299 303 +278   
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4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย  
จับ จับ 

เพ่ิม/
ลด 

ผลการปฏิบัต ิ
ราย ราย ราย คน 

ร้อยละ เป้าหมาย 
5205 5666 5539 6147 

    4.3 การพนัน 90 324 100 303 +10   

         4.3.1 บ่อนการพนัน  2 52 1 21 -1   

         4.3.2 สลากกินรวบ  12 12 19 22 +7   

         4.3.3 ทายผลฟุตบอลต่างประเทศ  17 51 23 51 +8   

         4.3.4 การพนันอื่นๆ   59 209 57 183 -2   

   4.4 ความผิดเกี่ยวกับวสัดุ สื่อ สิง่พิมพ์ลามก
อนาจาร  

 
0 

 
0 

 

2 

 

2 
 

+2 
  

  4.5 ความผิดเกีย่วกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง  21 26 47 49 +26   

  4.6 ความผิดเกีย่วกับการป้องกันและปรามปราม
การค้าประเวณี  

 
14 

 
14 

 

86 

 

87 
 

+72 
  

      4.7 ความผดิเกี่ยวกับสถานบรกิาร  1 1 2 2 +1   

      4.8 ความผดิเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์  

 
32 

 
31 

 

7 

 

7 
 

-25 
  

ฐานความผดิโจรกรรมรถยนต์ 0 0 0 0 0   

ฐานความผดิรถจักรยานยนต ์ 5 3 4 1 -1   

     ที่มา : ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ มกราคม 2564 

 
 

4.4 ปัญหายาเสพติด 
           (1.)  สถานการณ์การนำเข้า – ส่งออกยาเสพติด 

                (1.1) การนำเข้า 
                                   จากข้อมูลการจับกุมและข้อมูลการข่าว 6 เดือนแรก (ห้วงตุลาคม 2562 –           
มีนาคม 2563) พบว่ายังคงมีการนำเข้ายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดสตูล จำนวน 5 คดี ซึ่งเป็นยาเสพติดประเภท 
ไอซ์ และพืชกระท่อม จากข้อมูลการจับกุมไอซ์ มีปริมาณของกลางเพียงเล็กน้อย เนื่องจากเป็ นการนำเข้า          
มาเพ่ือใช้เสพในพ้ืนที่ ส่วนพืชกระท่อมจากข้อมูลการจับกุมและข้อมูลการข่าวในพ้ืนที่จังหวัดสตูล มีการลักลอบ
ลำเลียงพืชกระท่อมจากชายแดนประเทศมาเลเซียเข้ามาจำหน่ายในพื้นที่ ซึ่งในห้วงนี้สามารถจับกุมและตรวจ
ยึดพืชกระท่อมในพื้นที ่ จำนวน 340.5 กิโลกรัม ซึ ่งรูปแบบการนำเข้ายังคงเป็นรูปแบบการนำเข้ามา            
พร้อมตัวบุคคล และการซุกซ่อนในยานพาหนะ ทั้งรถยนต์ เรือประมง โดยพื้นที่ท่ีมีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด
และสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จะใช้ช่องทางด่านศุลกากร และตามช่องทางธรรมชาติ 
ได้แก่ จุดตรวจพิสุทธิ์ศักดิ์ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ด่านศุลกากรวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูลและ
ช่องทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางน้ำ ตามแนวชายแดนต่าง ๆ ได้แก่ บริเวณพื้นที่ชายแดน อำเภอเมืองสตูล 
อำเภอควนโดน และอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 
           (1.2)  การส่งออก 
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                          จากสถิติข้อมูลการจับกุมในห้วงตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 ยังไม่พบการจับกุม
ข้อหาส่งออกยาเสพติดไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (2.)  สถานการณ์การลักลอบปลูกพืชเสพติด 
              (2.1)  การจับกุมการลักลอบปลูกพืชเสพติดในพื้นที่  พบว่ามีการลักลอบปลูกพืชกระท่อม      
และกัญชา ซึ ่งมีการจับกุมรวมจำนวน 30 คดี ประกอบด้วย พืชกระท่อม จำนวน 25 คดี ของกลาง            
ต้นพืชกระท่อม จำนวน 31 ต้น และต้นกัญชา จำนวน 4 คดี ของกลางต้นกัญชา จำนวน 35 ต้น              
และครอบครองเมล็ดกัญชา 1 คดี ของกลาง จำนวน 23 เมล็ด 
  (3.)  สถานการณ์การค้าและแพร่ระบาดยาเสพติด 
                 (3.1)  ด้านการค้ายาเสพติด 
                           ในพื ้นที ่จ ังหวัดสตูลยังมีกลุ ่มนักค้าในทุกพื ้นที ่ และมีกลุ ่มนักค้าที ่มีบทบาทและ
พฤติการณ์ค้ายาเสพติดหลายเครือข่าย และมีการเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ายจังหวัดสงขลา ตรัง และพัทลุง โดย
มีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดมาพักเก็บไว้ในพื้นที่ และจะกระจายส่งให้กับนักค้ารายย่อยในพ้ืนที่ โดยกลุ่มผู้ค้า
รายย่อยในพื้นที่จะมีความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่อำเภอใกล้เคียง ในปัจจุบันจังหวัดสตูลมีนักค้ารายย่อ ยเป็น
ผู้หญิงเพิ่มมากขึ้น รูปแบบการซุกซ่อนจะนำยาเสพติดจำนวนมากไปจ้างคนพักเก็บในพื้นที่ และคนที่ทำหน้าที่
พักเก็บจะนำยาเสพติดไปซุกซ่อนไว้ในป่าใกล้บ้าน หรือในสวนยางพารา รูปแบบในการติดต่อซื้อขายยาเสพติด          
และการสั่งการของกลุ่มเครือข่ายการค้ายาเสพติด ส่วนใหญ่ใช้การติดต่อสื่อสารหรือการสั่งการผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือเป็นหลัก 
                (3.2)  ข้อมูลการจับกุมรายสำคัญ ในห้วงเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 
                           เดือนธันวาคม 2562 มีจำนวน 1 คดี ของกลาง กัญชาแห้ง 196 กิโลกรัม ผู้ต้องหา
ได้รับว่าจ้างให้พักเก็บกัญชาแห้ง โดยได้รับค่าจ้างจำนวน 200,000 บาท วิธีการซุกซ่อน นำกัญชาแห้งบรรจุ    
ในกระสอบแล้วนำถุงพลาสติกสีดำปิดทับอีกชัน แล้วนำไปซุกซ่อนในสวนมะพร้าวและนำฟางข้าวปกปิดไว้ 
                          เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีจำนวน 1 คดี ของกลาง พืชกระท่อม 120 กิโลกรัม 
 (4)  การแพร่ระบาดยาเสพติด 
                 การแพร่ระบาดยาเสพติดทั้งการค้าและการเสพยาเสพติดในพื้นที่ ในพื้นที่จังหวัดสตูลจากสถิติ    
การจับกุมคดียาเสพติด ยังคงพบปัญหาการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ จากสถิติการจับกุมคดียาเสพติดในพื้นที่
จังหวัดสตูลห้วง 6 เดือนแรกปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ซึ่งนำมาวิเคราะห์
สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ ดังนี้ 
                 (4.1)  ตัวยาที่แพร่ระบาดในพ้ืนที่ 
                      พบว่ายาบ้า มีการแพร่ระบาดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.78 รองลงมาเป็นพืชกระท่อม 
ร้อยละ 31.27 ไอซ์ ร ้อยละ 2.83 และกัญชาแห้ง ร ้อยละ 1.24 เมื ่อเปรียบเทียบสัดส่วนการค้า              
และแพร่ระบาดของยาเสพติด กับปีที ่ผ่านมาในห้วงไตรมาสเดียวกัน พบว่าในปี 2563 และ ปี 2563           
ยาเสพติดประเภทยาบ้า และไอซ์ มีการแพร่ระบาดเพิ ่มขึ ้น และยังมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่สูงขึ้น           
อย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่ ส่วนพืชกระท่อม และกัญชาแห้งมีการแพร่ระบาดลดลง 
                 (4.2)  สถิติการจับกุมแยกเป็นรายอำเภอ 
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     ในพื้นที่จังหวัดสตูลมีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ เมื ่อแยกเป็นรายอำเภอ พบว่าในพื้นที่    
อำเภอเมืองสตูลมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  29.37 รองลงมาเป็นอำเภอละงู ร้อยละ 22.64 อำเภอท่าแพ      
ร้อยละ 12.07 และอำเภอควนกาหลง ร้อยละ 10.44 และพื้นที่ที ่มีการค้าและแพร่ระบาดน้อยที่สุดคือ  
อำเภอมะนัง ร้อยละ 6.81 สัดส่วนของยาเสพติดที่แพร่ระบาดมากในแต่ละอำเภอส่วนใหญ่เป็นยาบ้า  และพืช
กระท่อม 
 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
       เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
                   จังหวัดสตูล มีผู ้สูงอายุที ่ร ับเบี ้ยยังชีพ จำนวน 34,479 คน จำแนกรายอำเภอเรียง
ตามลำดับจำนวน ดังนี้ อำเภอเมืองสตูล จำนวน 13,482 คน , อำเภอละงู จำนวน 9,016 คน, อำเภอควน
กาหลง จำนวน 4,230 คน, อำเภอท่าแพ 3,557 คน, อำเภอควนโดน 3,262 คน, อำเภอทุ่งหว้า จำนวน 
2,863 คน และอำเภอมะนัง จำนวน 2,069 คน    
 ตารางแสดง จำนวนผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำแนกตามอำเภอ  

ที ่ อำเภอ จำนวน (คน) 
1 เมือง 13,482 
2 ละงู 9,016 
3 ท่าแพ 3,557 
4 ควนโดน 3,262 
5 ควนกาหลง 4,230 
6 มะนัง 2,069 
7 ทุ่งหว้า 2,863 

รวม 38,479 
 

                   ที่มา : สำนักงานสง่เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจงัหวัดสตูล (ข้อมลู ณ เดือนมีนาคม 2564) 
 
 สถานการณ์ด้านคนพิการจังหวัดสตูล 
     จังหวัดสตูล มีคนพิการ ทั้งหมดจำนวน 10,226 คน คิดเป็นร้อยละ 3.15 ของประชากรทั้งหมดของ
จังหวัดสตูล  จำแนกตามประเภทความพิการ เรียงตามลำดับจำนวน ดังนี้  
ทางการเคล ื ่อนไหวหร ือทางร ่างกาย 5,276 คน , ทางการได ้ย ินหร ือส ื ่อความหมาย 1,891 คน ,                  
ทางสติปัญญา 1,081 คน,  ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 608 คน, ทางการเห็น 560 คน,  พิการซ้ำซ้อน 555 
คน, ทางการเรียนรู้ 178 คน และออทิสติก 77 คน 
ตาราง แสดงจำนวนคนพิการในจังหวัดสตูล จำแนกตามอำเภอและประเภทความพิการ ปี พ.ศ. 2564 
 

อำเภอ พิการ
ทางการเห็น 

พิการทางการได้ยิน
หรือสื่อความหมาย 

พิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือ
ทางร่างกาย 

พิการทางจิตใจ
หรือพฤติกรรม 

พิการทาง
สติปัญญา 

พิการ
ทางการ
เรียนรู ้

ออทิสติก 
พิการ

ซ้ำซ้อน 
รวม 
(คน) 

เมือง 189 816 1,743 185 358 86 34 210 3,621 
ละงู 137 333 1,095 174 225 19 16 133 2,132 

ควนโดน 48 170 511 56 99 12 9 43 948 
ท่าแพ 43 191 827 52 139 11 5 46 1,314 

ควนกาหลง 70 176 416 51 118 13 9 66 919 
ทุ่งหว้า 42 110 405 68 84 10 2 25 746 
มะนัง 31 95 279 22 58 27 2 32 546 
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รวม 560 1,891 5,276 608 1,081 178 77 555 10,226 

ที่มา : ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสตูล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์จงัหวัดสตูล 
    (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564) 

 
                   

ตาราง แสดงจำนวนคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ ปี 2564 จำแนกตามอำเภอ 

ที ่ อำเภอ จำนวน (คน) 
1 เมือง 2,994 
2 ละงู 1,796 
3 ควนโดน 846 
4 ท่าแพ 923 
5 ควนกาหลง 763 
6 มะนัง 503 
7 ทุ่งหว้า 651 

รวม 8,476 
ที่มา : สำนักงานสง่เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล  (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม  2564) 

  จังหวัดสตูล มีผู้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 8,476 คน จำแนกรายอำเภอ เรียงตามลำดับจำนวน 
ดังนี้  อำเภอเมืองสตูล จำนวน 2,994 คน, อำเภอละงู จำนวน 1,796 คน, อำเภอท่าแพจำนวน 923 คน,  
อำเภอควนโดน 846 คน,  อำเภอควนกาหลง 763 คน,  อำเภอทุ่งหว้า 651 คน และอำเภอมะนัง 503 คน 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนส่ง 

 - ทางบก จังหวัดสตูล มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัดที่เชื่อมต่อ
ระหว่างจังหวัด ระหว่างอำเภอ และระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ทางหลวงที่อยู่พื้นที่จังหวัดสตูลมีทั้งสิ้น 13                  
สายทาง 16 ตอนควบคุม ระยะทางรวม 315.952 กิโลเมตร โดยมีทางหลวงแผ่นดินที่สำคัญ ได้แก่ 
  (1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 สายยนตรการกำธร เป็นทางหลักที่สามารถเดินทางไป
ยังจังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง โดยไปเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษมที่สี่แยก
คูหา เขตอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แยกซ้ายไปจังหวัดพัทลุง แยกขวาไปอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ระยะทางประมาณ 67 กิโลเมตร 
  (2)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 สายฉลุง-ตรัง เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด
สตูลกับจังหวัดตรัง ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร เริ่มจากสามแยกฉลุง ผ่านอำเภอท่าแพ อำเภอละงู 
อำเภอทุ่งหว้า อำเภอปะเหลียน และอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

 - ทางน้ำ ความยาวชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูล 144.8 กิโลเมตร มีคลองสายหลัก 6 สาย ความ
ยาว รวม 277.55 กิโลเมตรมีเกาะในทะเลจำนวน 105 เกาะ เกาะที่มีผู้คนมาถิ่นฐานอาศัยอยู่ จำนวน 9 
เกาะ                  การคมนาคมทางน้ำที่สำคัญ เป็นการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ และการ
เดินทางระหว่างประเทศไปยังประเทศมาเลเซียทางทะเล 

  จังหวัดสตูลมีท่าเรือจำนวน 2 ท่าเรือ ดังนี้ 
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๑) ท่าเรือตำมะลัง เป็นท่าเทียบเรือ ตั้งอยู่ใน ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล เป็นท่าที่สามารถ
เดินทางไปเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซียโดยเรือเฟอรี่ มีเรือออกจากท่าเรือทุกวัน 
 ๒) ท่าเรือปากบาราอยู่ห่างจากอำเภอละงูประมาณ 8 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ปากคลองละงู ตำบล
ปากน้ำ อำเภอละงู เป็นท่าเรือที่อยู่ใกล้เกาะตะรุเตามากที่สุด ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตรและใกล้ท่าเรือ             
เป็นที่ตั้งของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตะรุเตา บริเวณท่าเรือปากบารายังมีบริษัทเอกชนนำเที่ยว
และบริการเรือของบริษัทเอกชนไปยังเกาะตะรุเตา และเกาะหลีเป๊ะ 
  - ทางรถไฟ สตูลไม่มีสถานีรถไฟ แต่สามารถเดินทางไปกับขบวนรถกรุงเทพฯ -ยะลา, 
กรุงเทพฯ-หาดใหญ่หรือกรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก ลงที่สถานีรถไฟหาดใหญ่จากนั้นต่อรถตู้โดยสารหรือรถโดยสาร
ประจำทางเข้าจังหวัดสตูล ระยะทาง 98 กิโลเมตร หรือเดินทางกับขบวนรถกรุงเทพฯ - ตรัง, กรุงเทพฯ - 
กันตังลงที่สถานีรถไฟตรัง นั่งรถประจำทางรถตู้ หรือแท็กซ่ี เข้าสู่จังหวัดสตูล 

- ทางอากาศ ไม่มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ แต่สามารถเดินทางจากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา หรือจังหวัดตรัง ดังนี้ 

เส้นทางที่ 1 กรุงเทพฯ-หาดใหญ่แล้วต่อรถแท็กซี่หรือรถโดยสารประจำทางจากตัวอำเภอ
หาดใหญ่เข้าจังหวัดสตูลอีกประมาณ 98 กิโลเมตร  

เส้นทางท่ี 2 กรุงเทพฯ-ตรัง แล้วต่อด้วยรถประจำทาง รถตู้หรือรถแท็กซ่ีจากในเมืองสู่จังหวัด
สตูล ประมาณ 150 กิโลเมตร 

 5.2 การไฟฟ้า 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล มีสำนักงานให้บริการ จำนวน 6 แห่ง มี PEA SHOP จำนวน 2 

แห่งดังนี้ 
(1) สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล 
(2) สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละงู 
(3) สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอควนกาหลง 
(4) สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอท่าแพ สังกัด การไฟฟ้าฯจังหวัดสตูล 
(5) สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอทุ่งหว้า สังกัด การไฟฟ้าฯสาขาอำเภอละงู 
(6) สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอมะนัง สังกัด การไฟฟ้าฯสาขาอำเภอ

ควนกาหลง 
(7) PEA SHOP สาขา Big C สาขาสตูล สังกัดการไฟฟ้าฯจังหวัดสตูล 
(8) PEA SHOP สาขา Lotus สาขาควนโดน สังกัด การไฟฟ้าฯอำเภอควนกาหลง 

ตาราง แสดงข้อมูลจำนวนผู้ใชไ้ฟฟ้า หน่วยจำหน่วยไฟฟ้าและจำนวนการไฟฟ้า /ครัวเรือนในพื้นที่จำแนกตามอำเภอ 
ที่ อำเภอ ครัวเรือน

ทั้งหมด 
(ครัวเรือน) 

มีไฟฟ้าใช้แล้ว (ครัวเรือน) ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 
ปักเสาพาดสาย โซลาร์

โฮม
(SHS) 

อื่นๆ รวม อยู่ในพื้นที่ปกติ 
(ครัวเรือน) 

อยู่ในเขตหวง
ห้าม 

(ครัวเรือน) 

ไม่เข้า
หลักเกณฑ์ 
(ครัวเรือน) 

รวม 
(ครัวเรือน) 

1 เมืองสตูล 39,066 39,066 0 0 39,066 0 0 0 0 
2 ละงู 23,534 23,534 134 0 23,668 0 0 0 0 
3 ทุ่งหว้า 7,870 7,756 109 0 7,865 0 5 0 5 
4 ควนกาหลง 11,910 11,847 63 0 11,910 0 0 0 0 
5 ท่าแพ 8,698 8,697 1 0 8,698 0 0 0 0 
6 ควนโดน 7,892 7,889 3 0 7,892 0 0 0 0 
7 มะนัง 6,315 6,242 73 0 6,315 0 0 0 0 
 รวม 105,775 105,301 383 0 10,5770 0 5 0 5 
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ที่มา : สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจงัหวัดสตูล ข้อมลู ข้อมูล ณ ธันวาคม 2563 

 
 

 5.3 การประปา 

 จังหวัดสตูล มีที่ทำการประปา 2 แห่ง คืออำเภอเมืองและอำเภอละงู มีสถานีผลิตน้ำประปา 
จำนวน  4  แห่งคือ อำเภอควนโดน ตำบลวังประจัน อำเภอละงู และอำเภอทุ่งหว้า 

ตารางแสดงกำลังการผลิตและปริมาณน้ำจ่าย 

สถานท่ี
ผลิตนำ้ 

  

กำลัง
การผลิต
(ลบ.ม/
ช.ม.) 

  

ปริมาณน้ำจ่าย 

(ล้าน ลบ.ม.) 

  

  จำนวนผู้ใช้ แยกตามประเภท (ราย) 

ที่อยู่
อาศัย ส่วน

ราชการ 

ธุรกิจ
ขนาด
เล็ก 

รัฐวิสาหกิจ 

 

ธุรกิจ
ขนาด
ใหญ่ รวม 

สาขาสตูล 

1.ควนโดน 1,200 346,792 15,409 250 2,398 25 

 

 

 

330 18,412 

2.วัง
ประจัน 

40 80 14 3 - - -  17 

สาขาละง ู

3.ละง ู 600 141,035 6,083 102 1,171 8  217 7,581 

4.ทุ่งหว้า 50 16,290 914 22 110 3  20 1,069 

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล, สาขาละงู  ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2564 
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 5.4 การเข้าถึงอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    

ตารางแสดงประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 
ปี 2561 

จังหวัด การใช้คอมพิวเตอร์ Computer using การใช้อินเทอร์เน็ต Internet using การใช้โทรศัพท์มือถือ Mobile using 

 รวม ใช้  ไม่ใช้  รวม ใช้  ไม่ใช้  รวม ใช้  ไม่ใช้  

 สตูล  254,219 71,413 182,806 254,219 147,336 106,883 254,219 225,834 38,478 

ตาราง จำนวนครัวเรือที่มีอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดสตูล ปี 2561 
 

 

จังหวัด 

 

 

ครัวเรือน 

 ครัวเรือนที่มีอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  Household by having information 
and communication technology devices  

 ทั้งสิ้น   โทรศัพท์   โทรสาร   คอมพิวเตอร์    การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต   

    มี   ไม่มี   มี   ไม่มี   มี   ไม่มี   เชื่อมต่อ   ไม่เชื่อมต่อ  

 สตูล  77,861 1,005 76,856 326 77,535 16,028 61,833 57,404 20,457 

 
ตาราง จำนวนอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีในครัวเรือน ในจังหวัดสตูล ปี 2564 

ที่มา:  สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559-2561  
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด ครัวเรือนทั้งสิ้น 

จำนวนอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

Number of information and communication technology devices 

จำนวน จำนวน จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์  

เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร Number of Computer 

    แบบตั้งโต๊ะ แบบกระเปา๋หิ้ว Tablet 

สตูล 77,861 1,005 326 11,219 10,629 3,594 



 
 

31 
 

 5.5 โครงการเน็ตประชารัฐ 
 ตาราง ข้อมูลการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  

(โครงการเน็ตประชารัฐ) ในพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2560 

ชื่ออำเภอ/เขต จำนวนหมู่บ้านที่ติดตัง้ปี 2560 
  ควนกาหลง 10 
  ควนโดน 4 
  ท่าแพ 5 
  ทุ่งหว้า 18 
  มะนัง 7 

  เมืองสตูล 9 

  ละง ู 16 
รวมทั้งหมด 69 

 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1 การเกษตร 

  จ ังหวัดสตูล มีเนื ้อที ่ท ั ้งหมด 1,754,700 ไร ่ เป็นพื ้นที ่ถ ือครองเพื ่อทำการเกษตร                       
ทั้งสิ้น 733,815 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.82 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด มีจำนวนครัวเรือนเกษตรกร ทั้งสิ้น  43,079 
ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสตูล อันดับ 1 ได้แก่ ยางพารา มีเนื้อที่ปลูก 558,936 ไร่ คิดเป็น
มูลค่าผลผลิตประมาณ 4,556  ล้านบาท รองลงมาได้แก่ ปาล์มน้ำมัน  เนื้อที่ปลูก 132,846 ไร่ คิดเป็น
มูลค่าผลผลิตประมาณ 1,208 ล้านบาท ข้าวมีเนื ้อที ่ปลูก 18,998 ไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตประมาณ 
133.36 ล้านบาท และไม้ผล ซึ่งลักษณะสวนจะเป็นสวนไม้ผลแบบผสมผสาน มีการปลูกไม้ผลในสวนหลาย
ชนิด เช่นลองกอง เนื้อท่ีปลูก 3,242 ไร่ , ทุเรียน เนื้อท่ีปลูก 2,977 ไร่ , เงาะ เนื้อท่ีปลูก 1,436 ไร่ , มังคุด 
เนื้อท่ีปลูก 1,972 ไร่  และจำปาดะ เนื้อท่ีปลูก 1,372 ไร่ เป็นต้น 
 

ตารางแสดงข้อมูลการเพาะปลูกยางพารา จังหวัดสตูล ปี 2563 

ท่ี อำเภอ จำนวนครัวเรือน เนื้อท่ียืนต้น เนื้อท่ีให้ผล ผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ย ราคาเฉลี่ย 

      (ไร่) (ไร่) (ตัน) (กก./ไร่) (บาท/กก.) 

1 เมืองสตูล 6,930 90,561 75,464 20,156 267 36.75 

2 ควนโดน 2,968 40,174 28,330 5,960 210 42.01 

3 ควนกาหลง 6,280 134,101 95,260 25,140 265 36.00 

4 ท่าแพ 5,693 61,236 50,507 12,524 248 43.36 

5 ละงู 7,302 86,228 72,814 19,597 261 40.00 

6 ทุ่งหว้า 3,469 80,002 55,832 13,617 244 39.72 

7 มะนัง 3,498 66,634 63,950 16,908 264 45.00 

รวม   36,140 558,936 442,157 113,902 258 40.41 
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ที่มา สำนักงานเกษตรจังหวัดสตลู  ข้อมูล ณ มีนาคม 2564 

ตารางแสดงข้อมูลการเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน จังหวัดสตูล ปี 2563 

ท่ี อำเภอ จำนวนครัวเรือน เนื้อท่ียืนต้น เนื้อท่ีให้ผล ผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ย ราคาเฉลี่ย 

      (ไร่) (ไร่) (ตัน) (กก./ไร่) (บาท/กก.) 

1 เมืองสตูล 1,250 11,200 9,240 19,886 2,152 2.66 

2 ควนโดน 966 4,409 4,030 6,581 1,633 4.24 

3 ควนกาหลง 1,960 35,310 31,877 76,120 2,277 3.00 

4 ท่าแพ 1,581 13,855 12,142 31,154 1,566 4.25 

5 ละงู 2,666 18,058 17,948 47,054 2,611 3.00 

6 ทุ่งหว้า 1,244 10,682 9,973 25,587 2,566 3.90 

7 มะนัง 2,257 39,333 38,603 95,786 2,481 5.20 
 

รวม 11,924 132,846 123,812 302,167 2,441 3.75 

ที่มา สำนักงานเกษตรจังหวัดสตลู  ข้อมูล ณ มีนาคม 2564 

ตารางแสดงข้อมูลการเพาะปลูกข้าวนาปี จังหวัดสตูล ปี 2563/64 

ที่ อำเภอ จำนวน
ครัวเรือน 

เนื้อที่ปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตเฉล่ีย ราคาเฉล่ีย 

      (ไร่) (ไร่) (ตัน) (กก./ไร่) (บาท/กก.) 
1 เมืองสตูล 1,092 5,204 5,204 2,059 396 8.58 
2 ควนโดน 1,115 2,526 2,526 418 166 10.00 
3 ควนกาหลง 180 686 686 251 377 22.00 
4 ท่าแพ 870 3,011 3,011 1,265 420 9.50 
5 ละงู 1,768 7,087 7,087 3,294 476 10.00 
6 ทุ่งหว้า 2 6 6 3 467 15.00 
7 มะนัง 60 478 478 119 250 50.00 

รวม   5,087 18,998 18,998 7,409 390 17.87 
 

 ที่มา : สำนักงานเกษตรจงัหวัดสตูล 
     ข้อมูล ณ มีนาคม 2564 

 6.2 การประมง 
จังหวัดสตูล มีมูลค่าผลผลิตด้านการประมงประจำปี 2563 มูลค่าทั้งสิ้น 4,278.55 ล้านบาท โดย

สาขาที่มูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรก คือการประมงพาณิชย์  2,394.95 ล้านบาท รองลงมาคือ การประมง
พื้นบ้าน 1,048.60 ล้านบาท และการเลี ้ยงกุ้งทะเล 835 ล้านบาท มูลค่าการผลิตปี 2559 - 2563          
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากผลผลิตจากการประมงทะเลพาณิชย์ทีมีมูลค่าเพิ่มขึ้น แต่การประมง
พ้ืนบ้านและการเลี้ยงกุ้งทะเลมีมูลค่าลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 2562 พบว่าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.66 
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ภาพแสดงข้อมูลแนวโน้มมูลค่าผลผลิตด้านการประมงประจำปี 2559 – 2563 

                                           ที่มา :สำนักงานประมงจังหวัดสตูล   ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 

1) การประมงทะเลพาณิชย์ เป็นการทำการประมงนอกเขตชายฝั่ง มีเรือประมง จำนวน 351 ลำ 
และมีเรือบางส่วนมาจากต่างถิ่นที่นำปลามาขึ้นท่าในจังหวัดสตูล โดยปี 2563 มีปริมาณสัตว์น้ำรวมทั้งหมด 
65,922 ตัน มูลค่า 2,394.95 ล้านบาท ปริมาณผลผลิตปี 2563 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมาตรการการ
ควบคุมให้เรือประมงทำการประมงที่ถูกต้องตามกฎหมาย เปรียบเทียบกับปีฐาน 2562 พบว่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
28.79  

ภาพ แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตด้านการประมงพาณิชย์ ประจำปี 2559 – 2563 

 ที่มา :สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ข้อมลู ณ เดือน กุมภาพันธ ์2564 

83,335.17

58,335.04

47,834.73
51,183.16

65,922.00

0.00

20,000.00

40,000.00

60,000.00

80,000.00

100,000.00

2559 2560 2561 2562 2563

ผล
ผล

ิต 
(ต

ัน)

ปี พ.ศ.

4,925.52

3,881.11 3,665.77
4,167.554,278.55

0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

2559 2560 2561 2562 2563

มูล
ค่า

ผล
ผล

ิต 
(ล

้าน
บา

ท)

ปี พ.ศ.



 
 

34 
 

2) การประมงพื้นบ้าน เป็นการทำการประมงบริเวณเขตชายฝั่งทะเล เรือประมง จำนวน 2,884 ลำ 
มีผลผลิตสัตว์น้ำที่จับได้ปี 2563 จำนวน 12,224 ตันเศษ มูลค่า 1,048.60 ล้านบาท ปริมาณผลผลิตปี 
2559 - 2563 มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเกิดสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผล
กระทบต่อการจับและการซื้อขายสัตว์น้ำ เปรียบเทียบกับปีฐาน 2562 พบว่าลดลง ร้อยละ 7.55  

ภาพแสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการประมงพื้นบ้าน ประจำปี 2559 – 2563 

          ที่มา :สำนักงานประมงจงัหวัดสตูล  ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 

3) การทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย พื้นที่การเลี้ยงอยู่ใน 4 อำเภอชายฝั่งทะเล ส่วนใหญ่เป็นปลา
กะพงขาว ปลากะรัง เลี้ยงในกระชังและบ่อดิน การเลี้ยงปูนิ่ม และการเลี้ยงปลาอื่นๆ มี จำนวน  753 ฟาร์ม 
พ้ืนที่การเลี้ยง 460.19 ไร่ ผลผลิตปี 2563 จำนวน 977.19 ตัน มูลค่า 147.56 ล้านบาท มีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ทำ
ให้ปริมาณความต้องการผลผลิตสัตว์น้ำลดลง ทำให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชลอการเลี้ยงในช่วงต้น
ปี 2563 เปรียบเทียบกับฐานปี 2562  พบว่าผลผลิตลดลง ร้อยละ 1.69  

 ภาพแสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ประจำปี 2559 – 2563 

 ที่มา :สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
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4) การเพาะและอนุบาลปลาน้ำกร่อย เป็นการอนุบาลลูกปลากะพงขาว มีจำนวนเกษตรกร 34 ราย 
ผลผลิต ปี 2563 อยู่ที่ 2.23 ล้านตัว มูลค่า 26.76 ล้านบาท  ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอละงู มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานการณืของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ปลายปี 2563 เริ่มมีการ
สั่งซื้อลูกพันธุ์เพ่ิมข้ึน เปรียบเทียบกับปีฐาน 2562  พบว่าผลผลิตเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 8.78 

ภาพแสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการเพาะและอนุบาลปลาน้ำกร่อย ประจำปี 2559 – 2563 

     ที่มา :สำนักงานประมงจังหวัดสตูล  ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 

5) การทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล มีฟาร์มที่มีผลผลิต จำนวน 293 ฟาร์ม พื้นที่การเลี้ยง 5,247.15 ไร่ 
โดยผลผลิตปี 2563 มีปริมาณ 6,496.58 ตัน มูลค่า 835 ล้านบาทเศษ ราคาผลผลผลิตกุ้งขนาด 100 ตัว
ต่อกิโลกรัม เคลื่อนไหวอยู่ที่ 100 - 130 บาท มีแนวโน้มคงที่ เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลมีการประสบ
ปัญหาเรื่องโรคกุ้งและราคาที่ไม่มีแรงจูงใจในการเลี้ยง เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 2562 พบว่า ผลผลิตเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 0.39 

ภาพแสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ประจำปี 2559 – 2563 

 

              ที่มา : สำนักงานประมงจงัหวัดสตูล  ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
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6) การเพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งทะเล มีฟาร์ม จำนวน 17 ราย ปี 2563 มีผลผลิต 519.03 ล้าน
ตัว มูลค่า 62.28 ล้านบาท โดยราคาลูกกุ้งขนาดโพสลาวา 10-12 เคลื่อนไหวอยู่ที่ 10-12 สตางค์ต่อตัว   มี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน เนื่องจากเกษตรกรเริ่มหันมาเพ่ิมกำลังการผลิตมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตลูก
พันธุ์กุ้งทะเลกับปีฐาน 2562  พบว่าผลผลิตเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 38.87 

ภาพแสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการเพาะพันธ์และอนุบาลกุ้งทะเล ประจำปี 2559 – 2563 

     ที่มา : สำนักงานประมงจังหวัดสตูล   ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 

7) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มีฟาร์มเลี้ยง 2,139 ฟาร์ม พื้นที่การเลี้ยง 7 อำเภอ 1,058.76 ไร่      
ปี 2563 ผลผลิตอยู่ที่ 1,127.65 ตัน มูลค่า 67.66 ล้านบาท มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยน
มาบริโภคสัตว์น้ำจืดมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำจืดเพิ่มขึ้นด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 2562 
พบว่าผลผลิตมีปริมาณเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 8.71 

ภาพแสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปี 2559 – 2563 

 ที่มา : สำนักงานประมงจงัหวัดสตูล ข้อมลู ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
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8) การจับสัตว์น้ำจืดจากแหล่งธรรมชาติ ส่วนใหญ่จับจากแม่น้ำลำคลอง หนองบึง เพ่ือนำมาบริโภค 
มีปริมาณสัตว์น้ำ 170.32 ตัน คิดเป็นมูลค่า 9.37 ล้านบาท มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีการจับสัตว์น้ำจาก
ธรรมชาติมาเพือบริโภคในปริมาณที่เพ่ิมข้ึน เปรียบเทียบกับปีฐาน 2562 พบว่าผลผลิตเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 4.99 

ภาพแสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ ประจำปี 2559 – 2563 

  ที่มา : สำนักงานประมงจงัหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 

9) ผู้ประกอบการด้านการประมง ปี 2563 พบว่า มีผู้ประกอบการที่เป็นผู้รวบรวมสัตว์น้ำ แพปลา 
และพ่อค้าคนกลาง จำนวน 280 ราย สถานประกอบการผู้ค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำ จำนวน 2 ราย สถาน
ประกอบการแปรรูปเบื้องต้น 10 ราย สถานประกอบการแปรรูปพื้นเมือง 6 ราย โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำและ
ผลิตภัณฑ์ 2 ราย ผู้นำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 131 ราย และสถานประกอบการห้องเย็น 3 แห่ง มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะผู้รวบรวมสัตว์น้ำ ผู้นำเข้าและส่งออก เนื่องจากอุปสงค์ด้านสินค้าสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นทั้งในตลาดภายใน
และต่างประเทศ 

10) ท่าเทียบเรือประมง จำนวน 69 แห่ง (ท่าเอกชน 68 แห่ง และท่าองค์การสะพานปลา 1 แห่ง)  
ส่วนท่าเทียบเรือประมงพ้ืนบ้านสำหรับชาวประมงพ้ืนบ้านใช้ในการสัญจรและขนส่งผลผลิต มีจำนวน 69 แห่ง 
ส่วนใหญ่มีสภาพชำรุด ที่ต้องซ่อมแซมโดยด่วน เพราะหากปล่อยไว้จะเกิดความเสียหายต่อร่างกายและ
ทรัพย์สินของผู้ใช้ได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนหรือป่าชายเลน ทำให้การจะซ่อมแซม       
มีข้อจำกัดด้วยระเบียบต่างๆ การหาแนวทางในทางปฏิบัติที่มีระเบียบรองรับในการดำเนินการ ทำได้รวดเร็ว 
จะสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวประมงได้ 
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 6.3 การปศุสัตว์   
   จังหวัดสตูล  มีเกษตรกรผู ้เลี ้ยงสัตว์  จํานวน  23,792  ครัวเรือน  เกษตรกรส่วนใหญ่เป็น

เกษตรกรรายย่อย  เลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมควบคู่กับการทำการเกษตรอย่างอื่น  เช่น  สวนยางพารา  สวน
ปาล์มน้ำมัน  สวนผลไม้  นาข้าว  เป็นต้น   

ตารางแสดงจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และจำนวนปศุสัตว์  ปี  2563 
 เกษตรกร จำนวนปศุสัตว์ 

อำเภอ ผู้เลี้ยงสัตว์ โค แพะ สุกร เป็ด ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง 
 (ราย) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) 
เมืองสตูล 5,287 9,478 6,499 1,944 36,560 131,390 3,078 100,636 
ละงู 4,522 9,825 10,162 157 31,190 20,329 2,788 103,642 
ทุ่งหว้า 2,410 2,426 2,792 596 4,065 8 843 29,298 
ควนกาหลง 2,239 5,255 3,817 4,411 9,082 778,499 295,821 80,059 
ท่าแพ 3,908 5,279 5,020 98 14,518 50 885 62,189 
ควนโดน 2,721 1,364 2,384 0 9,497 50,000 1,929 68,500 
มะนัง 2,705 3,460 1,476 6,507 7,376 193,010 1,167 86,768 

รวม 23,792 37,087 32,150 13,713 112,288 1,173,286 306,511 531,092 

ที่มา  :  ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน  กรมปศุสัตว์  
ข้อมูล ณ วันที่  31  ธันวาคม  2563  

    โปรแกรมมาตรฐานฟาร์ม  Livestock  GAP  กรมปศุสัตว์  ณ วันที่  31  ธันวาคม  2563 

 การเลี้ยงโค  ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงแบบรายย่อย  รายละประมาณ  3-5  ตัว  โดยอาศัยพืชอาหาร
สัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติในสวนยางพารา  สวนปาล์มน้ำมัน  สวนผลไม้  และทุ่งหญ้าสาธารณะประโยชน์  
ปัจจุบันเกษตรกรนิยมเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมเพิ่มมากขึ้น  อาทิเช่น  พันธุ์ชาร์โรเล่ย์  พันธุ์อเมริกันบราห์มัน  
พันธุ์แองกัส  เป็นต้น  เนื่องจากสามารถจำหน่ายได้ในราคาสูง  และกรมปศุสัตว์มีหน่วยบริการผสมเทียมอยู่ใน
พ้ืนที่ของแต่ละอำเภอ 
 - สถานการณ์และแนวโน้มการเลี้ยงโค 
 ปัจจุบันความต้องการของตลาดและราคาโคเนื้อปรับตัวสูงขึ้น  แต่ก็ยังไม่จูงใจให้เกษตรกรกลับมาเลี้ยง
โคเนื้อเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่เลี้ยงและเงินทุนในการซื้อแม่พันธุ์ซึ่งมีราคาสูง  แต่ก็ยังมีความ
จำเป็นที่จะต้องจะต้องเพ่ิมศักยภาพการผลิต  เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ที่ทำการปลูกยางพารา  ปาล์มน้ำมัน  ผลไม้   
ไร่นา  ที่รกร้างว่างเปล่า  และอื่น ๆ  สามารถปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อควบคู่กันไป  และที่
สำคัญตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา  เนื้อโคไม่มีปัญหาเรื่องราคาตกต่ำ 

 การเลี้ยงแพะ  ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงแบบรายย่อย  รายละประมาณ  4-5  ตัว  โดยอาศัยพืชอาหาร
สัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติในสวนยางพารา  สวนปาล์มน้ำมัน  สวนผลไม้  และทุ่งหญ้าสาธารณะประโยชน์  
เช่นเดียวกับการเลี้ยงโค  ปัจจุบันเกษตรกรนิยมเลี้ยงแพะพันธุ์เนื้อลูกผสมเพิ่มมากขึ้น  อาทิ เช่น  พันธุ์บอร์  
พันธุ์แองโกลนูบียน  เป็นต้น  เนื่องจากมีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่าแพะพันธุ์พื้นเมือง  ส่วนการเลี้ยงแพะนม
ลูกผสมก็มีเกษตรกรที่สนใจเลี้ยงอยู่พอสมควร  เช่น  พันธุ์ซาแนน  พันธุ์ทอกเก็นเบอร์ก  เนื่องจากผลผลิตนม
แพะที่ได้รับ  จำหน่ายได้ในราคาดีและเป็นที่ต้องการของตลาด   
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 - สถานการณ์และแนวโน้มการเลี้ยงแพะ 
 ปัจจุบันแพะเนื้อมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด  การบริโภคเนื้อแพะไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ที่นับ
ถือศาสนาอิสลามซึ่งนิยมซื้อแพะไปใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้น  แต่ยังรวมถึงผู้ที ่นับถือศาสนาอื่น ๆ  
รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยงยังจังหวัดสตูล  มีความจำเป็นต้องเพ่ิมศักยภาพการผลิต  
เช่นเดียวกับการเลี้ยงโค  รวมถึงการส่งเสริมการบริโภคเนื้อแพะให้เหมือนกับเนื้อสัตว์ประเภทอ่ืน ๆ  เช่น  เนื้อ
โค , เนื้อเป็ด , เนื้อไก่  เพื่อเป็นการเปิดตลาดการบริโภคเนื้อแพะ 

 การเลี้ยงสุกร  เกษตรกรเลี้ยงเป็นส่วนน้อย  เป็นการเลี้ยงแบบธุรกิจ  โดยผู้เลี้ยงจะได้ปัจจัยการผลิต  
และการรับซื้อผลผลิตและประกันราคาจากบริษัทเอกชนขนาดใหญ่    
 - สถานการณ์และแนวโน้มการเลี้ยงสุกร 
 พื้นที่จังหวัดสตูล  มีประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามมากกว่า 70 %  ทำให้ไม่เหมาะที่จะส่งเสริมให้
เกษตรกรเลี้ยงเพ่ิมข้ึน  อีกทั้งอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่  หากไม่ได้รับการจัดการฟาร์มที่ดี 

 การเลี้ยงไก่เนื้อ  เกษตรกรจะเลี้ยงแบบธุรกิจ  มีฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  GAP  จำนวน  
42  ฟาร์ม  โดยมีบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี ้ยง  “ระบบเกษตรพันธสัญญา”  หรือ  
“Contract Farming”  โดยจัดหาปัจจัยการผลิต  เช่น  พันธุ์ไก่  อาหารสัตว์  ยาสัตว์ของบริษัทมาใช้ในฟาร์ม
เกษตรกร  เมื่อครบกำหนดจะรับซื้อผลผลิตคืนในราคาประกัน   
 - สถานการณ์และแนวโน้มการเลี้ยงไก่เนื้อ 
 เกษตรกรที่เลี้ยงไก่เนื้อระบบเกษตรพันธสัญญา  ส่วนใหญ่มีรายได้ดีกว่าเดิม  และไม่มีความเสี่ยง
ทางด้านตลาด  เพราะมีตลาดรองรับซื้อผลผลิตแน่นอน  สามารถขายได้ในราคาที่ชัดเจน  นอกจากนี้  บริษัทยัง
ช่วยสนับสนุนข้อมูลข่าวสารการตลาด  เพิ่มพูนเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง  ทำให้เกษตรกรที่เลี้ยงไก่เนื้อ
ในระบบเกษตรพันธสัญญาสามารถปรับตัวสอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์และการผันผวนของราคา  และ
ผลผลิตภาคเกษตร  มีแนวโน้มที่จะมีเกษตรกรเลี้ยงไก่เนื้อแบบพันธสัญญาเพิ่มมากข้ึนในอนาคต 

 การเลี้ยงไก่ไข่  มีฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่เพียง  1  ฟาร์ม  โดยเลี้ยงเป็นรายอิสระ  แต่ผลผลิตไข่ไก่มี
ปริมาณมากพอที่จะจำหน่ายภายในจังหวัด  และยังสามารถส่งออกไปจำหน่ายยังจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย 
 - สถานการณ์และแนวโน้มการเลี้ยงไก่ไข่ 
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  ผู้ประกอบการฟาร์มไก่ไข่  ตองเผชิญกับต้นทุนราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่
สูงขึ้น  สภาพอากาศที่แปรปรวนซึ่งส่งผลต่อสุขภาพแม่ไก่  ทําใหอัตราการใหไขลดลง  รวมถึงปญหาโรคระบาด
ในไก่  และ  แรงจูงใจในการบริโภคไขไก่  เปนตน  แต่อย่างไรก็ตามการเลี้ยงไก่ไข่ยังไดแรงหนุนจากอัตราการ
บริโภคไขไกที่เพ่ิมข้ึนเนื่องจากประชากรเพ่ิมขึ้น   

 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง  ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงของเกษตรกรรายย่อย  เลี้ยงเพื่อการบริโภคในครัวเรอืน  
โดยปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติบ้าง  โดยการเสริมอาหารบ้าง  โดยเลี้ยงแบบผสมผสานกับอาชีพการทำ
สวนยางพารา  สวนปาล์มน้ำมัน  สวนผลไม้  ไร่นา  เป็นต้น  
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 - สถานการณ์และแนวโน้มการเลี้ยงไก่พื้นเมือง 
 เกษตรกรหันมาเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพิ่มมากขึ้น  เพราะเป็นที่ต้องการของตลาด  ถึงแม้ว่าการเลี้ยงไก่
พื้นเมืองแบบปล่อยอิสระตามธรรมชาติ  จะใช้ระยะเวลาการเลี้ยงนานกว่าการผลิตไก่เนื้อประมาณ 2-3 เท่า  
แต่เนื้อไก่พ้ืนเมืองมีรสชาติอร่อยกว่าและมีคุณประโยชน์ทางโภชนาการสูงกว่าไก่เนื้อที่ผลิตในเชิงพาณิชย์เสียอีก
ที่สำคัญราคาไก่พ้ืนเมืองสูงกว่าไก่เนื้อ  แต่ผู้บริโภคก็ยินดีจ่ายเพิ่มขึ้นเพ่ือให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดีกว่า ในแง่ของ
รสชาติอร่อย และเนื้อสัมผัสที่เหนียวนุ่ม แต่มีคอเลสเตอรอลต่ำกว่าไก่เนื้อ 

   6.4 การบริการ 

การเข้าถึงบริการสาธารณะ และข่าวสารเทคโนโลยีครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า และน้ำประปามี
จำนวนเพ่ิมขึ้นทุกปี ในด้านสัดส่วนการเข้าถึงไฟฟ้าค่อนข้างครอบคลุมครัวเรือน ครัวเรือนที่ใช้กระแสไฟฟ้า
จำนวน 103,014 ครัวเรือน คิดเป็น 99.99% การใช้น้ำประปาร้อยละ 60.2 น้ำบ่อ/น้ำบาดาล ร้อยละ 
12.1 น้ำดื่มสำหรับบริโภค ร้อยละ 75.4 เป็นน้ำดื่มบรรจุขวด ร้อยละ 75.4 น้ำดื่มประปาในบ้าน ร้ อยละ 
4.4 และสัดส่วนการใช้อินเตอร์เน็ตมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ปี 2561 เท่ากับร้อยละ 57.96 ของประชากร
ทั้งจังหวัด สัดส่วนใช้โทรศัพท์มือถือ ณ ปี 2561 เท่ากับร้อยละ 88.83 เน็ตประชารัฐ มีจุดติดตั้งใน
จังหวัดสตูลทั้งหมด : 69 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 279 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 24.73 

 6.5 การท่องเที่ยว 

 จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางบก ทางทะเล และมีโบราณสถาน              
มีแหล่งทรัพยากรทางธรณีวิทยาที่สำคัญของประเทศ มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จึงเป็นที่สนใจของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และชาวไทยเอง ดังนั้นการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลยังคงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ  ซึ่งตลาดหลักเป็นชาวต่างชาติที่มีจำนวนเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปเกาะหลีเป๊ะ ซึ่งเป็น
แหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆของจังหวัดสตูล พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ฝั่งทะเล และมีเส้นทางเชื่อมโยงภาคพ้ืนดิน
กับจังหวัดสงขลาและจังหวัดตรัง มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเชีย ซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่การเชื่อมโยง
ประเทศอาเซียนตอนล่าง มีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ ่งแวดล้อมที ่ดีที ่สามารถสร้างมูลค่าเพิ ่มได้ ความ
หลากหลายของระบบนิเวศน์ทั ้งนิเวศน์ทางทะเล และนิเวศน์ป่าเขา แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู ้จักกันของ
นักท่องเที่ยวมีดังนี้ 
 

6.5.๑. การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

ตารางแสดงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

แหล่งท่องเท่ียว ประเภทแหล่งท่องเท่ียว ลักษณะเด่นของสถานที ่ รูปแบบกิจกรรม 
อ. เมือง    

เกาะตะรุเตา ศ ูนย ์ศ ึกษาธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อมโบราณสถาน 

ที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติทางทะเล ป่า
ชายเลนป่าดงดิบ สัตว์ป่า แหล่ง
ประวัติศาสตร์ สถานกักกันนักโทษ
การเมือง และสถานฝึกอาชีพผู้ต้องหา
คดีอาญาในอดีต 
 

เดินป่า ศึกษาธรรมชาติ ดูนก 
แคมปิ้งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ชมทิวทัศน์ 
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แหล่งท่องเท่ียว ประเภทแหล่งท่องเท่ียว ลักษณะเด่นของสถานที ่ รูปแบบกิจกรรม 
เกาะไข ่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ที่วางไข่เต่า ซุ้มประตูหิน

ธรรมชาติ ปะการัง 
ชมทิวทัศน์ 

เกาะหินงาม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หินกลมเกลี้ยงสีและลวดลายต่างๆ เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา พายเรือ
แคนนู/คายัค 

เกาะอาดัง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย แนวปะการัง ดำน้ำแคมป์ปิ้ง ชมทิวทัศน์ 
เกาะหลีเป๊ะ วิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น หาดทราย ปะการัง วิถีชีวิตชาวเล ศึกษาประเพณีวัฒนธรรม

ชาวเล บ้านพัก แคมป์ปิ้ง 
เกาะไผ่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวปะการังแข็ง ดำน้ำ 
เกาะยาง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวปะการังแข็ง หาดทราย ดำน้ำ 
เกาะดง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หินซ้อนตั้งเรียงกัน ปะการังสวยงาม ดำน้ำ ชมวิวทิวทัศน์ 
เกาะราว ี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ปะการัง ดำน้ำ 
เกาะจาบัง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวปะการังอ่อน ดำน้ำ 
เกาะลอกวย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย และแหลม ดำน้ำชมวิวทิวทัศน์ 
เกาะผึ้ง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการังอ่อน ฝูงปลานานาชนิด ดำน้ำ 
เกาะตารัง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการังจำนวนมาก ดำน้ำ 
หาดทรายยาว ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วิถีชีวิตชุมชน 
หาดทราย หมู่บ้านชาวประมง ชมวิถีชีวิต 

 
หมู่เกาะสาหร่าย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วิถีชีวิตชุมชน 
ชุมชนเกาะยะระโตดและยะระโตดนุ้ย 
หาดหอยงามคล้ายสุสานหอยหมู่บ้าน
ชาวประมง 

ชมทิวทัศน์  วิถีชีวิต 

แหลมบังโก๊ะ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ต้นสนข้ึนตามธรรมชาติ
เป็นจำนวนมาก 

พักผ่อนหย่อนใจ 

แหลมตันหยงโป ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วิถีชีวิตชุมชน 

หาดทราย ท่ัวบรเิวณเต็มไปด้วยตน้
มะพร้าว หมู่บา้นชาวประมง 

ชมวิถีชีวิต พักผ่อน 

ถ้ำพญาบังสา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้ำ มีหินงอกหินย้อยสวยงาม เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา 
ถ้ำจระเข้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้ำขนาดใหญ่ มีธารนำ้ไหลผ่านภายในถ้ำ                

หินงอกหินย้อย เสน้ทางศึกษาธรรมชาตผิ่าน
ป่าชายเลน 

ศึกษาธรรมชาติ เที่ยวถ้ำ 
พายเรือ 

ถ้ำลอดปูยู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้ำ มีธารน้ำไหลผ่านถ้ำหินงอก                 
หินย้อย 

ล่องเรือเที่ยวถ้ำ 

น้ำตกลูดู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ำตกขนาดเล็กสวยงาม เดินปา่ศึกษาธรรมชาติพักผ่อน 
น้ำตกรัตนโกสินทร์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำเนิดขึ้นมาด้วยฝมีือมนุษย์น้ำใสไหล

แรงตลอดป ี
ชมธรรมชาติ พักผ่อน 

น้ำตกโละโป๊ะ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ำตกขนาดเล็กสวยงาม เดินปา่ศึกษาธรรมชาติพักผ่อน 
อ่าวตะโละวาว ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โบราณสถาน 
พื้นที่ประวัติศาสตร์  ที่ตั้งของ                
ทัณฑสถาน ป่าชายเลน เส้นทางศกึษา
ธรรมชาต ิ

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  
เดินป่าศึกษาธรรมชาต ิ

อ่าวพันเตมะละกา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ทำการอุทยานแห่งชาติทางทะเล                     
ตะรุเตา เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 
เขตบริการนักท่องเที่ยว ที่พัก 

เดินป่าศึกษาธรรมชาติ นันทนาการ 
ขี่จักรยาน แคมป์ปิ้ง ชมทิวทัศน์ 
พายเรือ 

อ่าวตะโละอุดัง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โบราณสถาน 

พื้นที่ประวัติศาสตร์  สถานท่ีกักกัน
นักโทษการเมือง ป่าชายเลน 

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
เดินป่าศึกษาธรรมชาต ิ



 
 

42 
 

แหล่งท่องเท่ียว ประเภทแหล่งท่องเท่ียว ลักษณะเด่นของสถานที ่ รูปแบบกิจกรรม 
อ่าวสน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทรายแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล  

น้ำตก 
พักผ่อนหย่อนใจแคมป์ปิ้ง 

อ่าวดาน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดหินกรวดสีสันต่างๆ ชมธรรมชาติ พักผ่อน 
อ่าวจาก ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ชมธรรมชาติ พักผ่อน 
อ่าวกำนัน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการังแข็ง ดำน้ำ 
อ่าวพัทยา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่าวโค้งเว้า หาดทราย ชมธรรมชาติ พักผ่อน 
อ่าวเมาะและ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ดงมะพร้าว ชมธรรมชาติ แคมป์ปิ้ง ที่พัก 
อ่าวฤๅษี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้ำหลบคลื่นลม ปะการังแข็ง ดำน้ำ 
อ่าวมะขาม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จอดเรือประมงขนาดเล็ก เดินป่าศึกษาธรรมชาต ิ
ผาโต๊ะบู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จุดชมวิว ชมทิวทัศน์ เดนิป่าศกึษา

ธรรมชาต ิ
ผาชะโด ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เคยเป็นจดุสังเกตการณ์โจรสลัด ชมทิวทัศน ์
หาดชาวเล ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย พักผ่อน นันทนาการ 
หนองปลักพระยา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ชุ่มน้ำเป็นที่อนุรักษ์นกน้ำและ 

สัตว์น้ำ 
ศึกษาธรรมชาติ ดูนก 
พักผ่อน 

เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่า
เขาพญาบังสา 

ศ ูนย ์ศ ึกษาธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อม 

ที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พันธุ์ไม้
และสตัว์ป่า เส้นทางศึกษาธรรมชาต ิ

ส่องสัตว์ เดินปา่ศึกษา
ธรรมชาต ิ

สวนสาธารณะเขาโต๊ะ
พญาวัง 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สวนสาธารณะสวยงามตามธรรมชาติ เป็นภูเขา
หินปูนขนาดเล็ก มีถ้ำ มลีำคลองไหลผา่น 

พักผ่อน 

อ. ละง ู    

เกาะเภตรา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่อาศัยของนกแอ่นกินรัง ชมทิวทัศน ์
เกาะตะเกียง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ชมทิวทัศน ์
เกาะเหลาเหลียงใต้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการังน้ำตื้น ดำน้ำ ชมทิวทัศน ์
เกาะละมะ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการัง ดำน้ำ 
เกาะเหลาเหลียงเหนือ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการัง ดำน้ำ ชมทิวทัศน ์
เกาะตุกนแพ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ปะการัง ดำน้ำ 
เกาะตุงก ู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการัง ดำน้ำ 
บุโหลนเล ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ปะการัง ทิวสนสวยงาม ดำน้ำ 
เกาะบุโหลนข้ีนก ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ปะการัง ดำน้ำ 
เกาะเบ็ง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการัง ดำน้ำ 
เกาะบุโหลนไม้ไผ่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ปะการัง ดำน้ำ 
เกาะไม้ไผ่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ปะการัง ดำน้ำ 
เกาะเขาใหญ่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประตมิากรรมธรรมชาติคล้าย

ประสาทหิน  
ดำน้ำ พายเรือแคนน/ูคายคั 
ชมทิวทัศน ์

เกาะลิดี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่าว หน้าผา ถ้ำ ท่ีอาศัยนกแอ่นกินรัง 
ปะการัง 
 

เดินป่าศึกษาธรรมชาติ                 
พายเรือ แคมป์ปิ้ง 

บ้านบ่อเจ็ดลูก ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โบราณสถาน 

ชายหาดสลับกับโขดหิน บรรยากาศ
เงียบสงบชุมชนชาวประมง
โบราณสถาน เรือบริการนักท่องเที่ยว 

ชมโบราณสถาน วิถีชีวิต 
พักผ่อน ชมวิวทิวทัศน ์

หาดปากบารา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยพิทักษ์อุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ท่าเทียบเรือ ทิวสนสวยงาม 

จุดลงเรือ ที่พักบริการ
นักท่องเที่ยว 
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แหล่งท่องเท่ียว ประเภทแหล่งท่องเท่ียว ลักษณะเด่นของสถานที ่ รูปแบบกิจกรรม 
อ่าวนุ่น ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เส้นทาง

ศึกษาธรรมชาตเิป็นสะพานไม้เลยีบ
เชิงเขา 

แคมป์ปิ้ง เดินป่าศึกษา
ธรรมชาต ิ

อ่าวตะโละยู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ชมธรรมชาติ พักผ่อน 
อ่าวก้ามป ู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ำตก ธารน้ำ อ่าว ชมทิวทัศน์ พายเรือแคนนู/

คายัค 
น้ำตกวังสายทอง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แอ่งน้ำ มีชั้นหินปูนคล้ายดอกบัวบาน ชมธรรมชาติพักผ่อน 

อ.ทุ่งหว้า    

หาดราไวย์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวสน นันทนาการ แคมป์ปิ้ง 
ถ้ำวังกลาง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หินงอกหินย้อย ธารน้ำไหลผา่น ล่องเรือเที่ยวถ้ำ 
น้ำตกธารปลิว ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ำตก 3ชั้น ป่าเขา น้ำไหลตลอดปี 

บรรยากาศร่มรื่นพันธ์ุไม ้
ชมธรรมชาติ พักผ่อน 

อ่างเก็บน้ำบ้านวังนา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พันธุ์ไมร้่มรื่น นำ้ใส แหล่งเพาะพันธุป์ลา              
น้ำจืด 

พักผ่อน ชมทิวทัศน์ 

อ. ควนโดน    

บึงทะเลบัน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยานแห่งชาติ บึงธรรมชาต ิ เดินป่าศึกษาธรรมชาติ  
ชมทิวทัศน ์

ถ้ำโตนดิน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งประวตัิศาสตร์ หินงอกหินยอ้ย 
ธารน้ำไหล 

ศึกษาประวัตศิาสตร์  
เที่ยวถำ้/ธรณีวิทยา 

น้ำตกยาโรย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ำตก 9 ช้ัน เดินปา่ศึกษาธรรมชาติ ชม
ทิวทัศน ์

ทุ่งหญ้าวังประ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ระหว่างป่า เดินป่าศึกษาธรรมชาติ  
กิจกรรมส่องสตัว ์

ฝายดุสน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝายกั้นน้ำอยูร่ะหว่างหุบเขามี                 
พรรณไมส้วยงาม 

พักผ่อน 

น้ำตกโตนปลิว ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ำตกสวยทีสุ่ดในอุทยานแห่งชาต ิ
ทะเลบนั 

เที่ยวน้ำตก 
 

อ. มะนัง    

ถ้ำภูผาเพชร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้ำขนาดใหญ่เป็นห้องโถงใหญ่                  
หลายห้อง หินงอกหินย้อยสวยงาม 

เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา 

ถ้ำเจ็ดคด ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หินงอกหินย้อย สวยงาม  มีธารน้ำ
ใหญ่ไหลผ่านภูเขา 
 

ล่องเรือเที่ยวถ้ำ 

อ.ควนกาหลง    

น้ำตกธาราสวรรค์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ำตก 5 ช้ัน ชมธรรมชาติ พักผ่อน               
แคมปิ้ง 

น้ำตกปาหนัน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทัศนียภาพสวยงาม มีเขื่อน ชมธรรมชาติ พักผ่อน 
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6.5.๒. การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา 
ตารางการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา 

แหล่งท่องเท่ียว ประเภทแหล่งท่องเท่ียว ลักษณะเด่นของสถานที ่ รูปแบบกิจกรรม 
อ. เมือง    
มัสยดิกลางจังหวัด
สตูล (มสัยดิมำบัง) 

ศาสนสถาน สถาปัตยกรรมสมยัใหม ่
 

ท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรม 
โบราณคด ี

พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติสตลู 
(คฤหาสก์กูเด็น) 

พิพิธภัณฑ ์ แหล่งรวบรวมหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร ์

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ์

ตึกแถวถนนบุรีวานิช โบราณสถาน อาคารเก่าแก่ประมาณ 20คูหา  
สถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบยุโรป
ผสมเป็นตึกแถวสองช้ันก่ออิฐ 

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
สถาปัตยกรรม 

แหล่งโบราณคด ี
เขาโต๊ะพญาวัง 

โบราณสถาน แหล่งโบราณคดีสมยัก่อน
ประวัติศาสตร์ โบราณวัตถ ุ

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ์
โบราณคด ี

วัดชนาธิปเฉลิม ศาสนสถาน เป็นวัดแห่งแรกของเมืองสตูล                        
ปูชนียสถานท่ีสำคญั 

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ์
สักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 

พิพิธภัณฑ์เครื่องจอง พิพิธภัณฑ ์ แสดงเครื่องมือจองจำนักโทษบน             
เกาะตะรุเตา นิทรรศการชีวิต                 
ใต้ท้องทะเล 

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
และชมทรรศการ ชีวิตใต้
ท้องทะเล 

ศาลเจ้าพ่อตะรเุตา อนุสรณส์ถาน สรา้งเพื่อเปน็อนสุรณ์แกเ่จา้หนา้ที่พิทักษ์
ป่าที่ปฏิบตัิหนา้ที่ป้องกันรกัษาการทำผิด 
กฎหมายในเขตอุทยานแห่งชาตติะรเุตา 

สักการบูชา สิ่งศักดิส์ิทธ์ิ 

อ.ทุ่งหว้า    
ถ้ำเล-สเตโกดอน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้ำเลยาวท่ีสุดในคาบสมุทร ไทยมาเลย์ 

ที่คล้ายอุโมงค์ใหญ่ลอดใต้ภูเขาสูงยาว
ทะลุ 3 ก.ม. มีน้ำทะเลขึ้นลง และ 
พบฟอสซิลช้างดึกดำบรรพ์ 2 สกลุ 

ท่องเที่ยวชมทิวทัศน์  
พายเรือ 

พิพิธภัณฑ์ช้าง 
ดึกดำบรรพ ์

พิพิธภัณฑ ์ โบราณวัตถุช้างดึกดำบรรพ ์ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ์
โบราณคดี ทรัพยากร
ธรณีวิทยา 

แหล่งโบราณคด ี
เขาโต๊ะนางดำ 

โบราณสถาน แหล่งโบราณคดีสมยัก่อน
ประวัติศาสตร์โบราณวตัถ ุ

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ์

สำนักสงฆเ์ขาทะนาน ศาสนสถาน ถ้ำ พระพุทธรูปหินงอก หินย้อย 
สวยงาม  บรรยากาศรม่รื่น 

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ์

อ. มะนัง    
แหล่งโบราณคด ี
ถ้ำหอย 

โบราณสถาน ถ้ำหินปูน โบราณวัตถ ุ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
โบราณคด ี

แหล่งโบราณคดีถ้ำ
ลาชิบและถ้ำแคล้ว 

โบราณสถาน เพิงผาและเครื่องมือหินก่อน
ประวัติศาสตร ์

เชิงประวัติศาสตร ์
โบราณคด ี

อ. ละง ู    
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แหล่งท่องเท่ียว ประเภทแหล่งท่องเท่ียว ลักษณะเด่นของสถานที ่ รูปแบบกิจกรรม 
โบราณคดีถ้ำหัวลิง โบราณสถาน พบเศษภาชนะดินเผา เที่ยวชมศึกษา

ประวัติศาสตร ์
โบราณคดีถ้ำโพธิยอม โบราณสถาน โบราณวัตถุกระดูกมนุษย ์ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ์

โบราณคด ี
 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน         
ละง ู

พิพิธภัณฑ ์ หัตถกรรมท้องถิ่น โบราณวตัถุ วิถีชีวิต ท่องเที่ยวเชิงโบราณคดี                
ซื้อสินค้า 

เขาโต๊ะหยงกง ศาสนสถาน ภูเขาขนาดเล็ก มีหน้าผาถำ้และศาลเจ้า
แขก 

สักการะบูชาสิ่งศักดิส์ิทธ์ิ 

 
6.5.3. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

 

ที ่
 

ชื่อชมุชน 
ที่ต้ัง  

ลักษณะเด่น หมู่ที ่ ตำบล อำเภอ 

1 ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านเกตร ี

3 เกตร ี เมือง 1. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำร ิ

2. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตร/ด้านการประมง/ปศสุัตว์  
3. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการบรหิารจัดการกลุม่อาหาร / ของที่
ระลึก / ขนมพื้นเมือง / สินคา้ OTOP 

4. กิจกรรมการจัดระบบการจัดการน้ำชลประทาน ผู้ใช้ต้นน้ำ กลาง
น้ำ ปลายน้ำ 

5. กิจกรรมการเรียนรู้พลังงานทดแทน / พลังงานทางเลือก 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน 

7. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการบรหิารจัดการโฮมสเตย์ชุมชน 
2 ชุมชนท่องเที่ยว

บ้านพญาบังสา 
(ควนโพธ์ิ)  

5  ควนโพธ์ิ เมือง 1. การเรียนรู้การผลิตแกส๊ชีวภาพ 

2. การเรียนรู้การวิถีการทำนาและผลติข้าวนาอินทรีย์ 
3. ชมวิถีภูมิปญัญาชาวบ้าน 

4. ท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ

5. ชมจุดเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีง ม.3 , 4 , 5  
6. หอดูนก 

7. เส้นทางเดินป่า 

8. ศึกษาระบบนิเวศเขาพญาบังสา  
 

6.5.4. แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน  
ตาราง แสดงแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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ที ่
 

ชื่อชุมชน 
ที่ตั้ง  

ลักษณะเด่น/กิจกรรม 
หมู่ที่ ตำบล อำเภอ 

๑. ชุมชนท่องเที่ยว

บ้านหัวทาง 

- พิมาน เมือง ๑. ล่องเรือชมแหล่งอาศัยของปลาโลมาสี

ชมพู และสัตว์ป่าชายเลน  

๒. พายเรือคายัก ชมความอุดมสมบูรณ์ป่า

ชายเลน เล่นน้ำ หาหอยชาว ณ หาดหอย

ขาว 

๓. การทำผ้ามัดย้อม จากเปลือกไม้โกงกาง 

๔. ศึกษาวิธีการเลี้ยงปูนิ่ม 

๕. ตลาดนัดริมน้ำ 

๒ ชุมชนท่องเที่ยว

บ้านเกตรี 

๓ เกตรี เมือง ๑. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

ตามแนวพระราชดำริ 

๒. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตร / ด้านการ

ประมง / ปศุสัตว์  

๓. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ

กลุ่มอาหาร / ของที่ระลึก / ขนมพ้ืนเมือง / 

สินค้า OTOP 

๔. กิจกรรมการจัดระบบการจัดการน้ำ

ชลประทาน ผู้ใช้ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 

๕. กิจกรรมการเรียนรู้พลังงานทดแทน / 

พลังงานทางเลือก 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านโรงเรียน

นวัตกรรมสุขภาพชุมชน 

๗. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ

โฮมสเตย์ชุมชน 

๓ ชุมชนท่องเที่ยว

บ้านพญาบังสา 

(ควนโพธิ์ )  

๕  ควนโพธิ์ เมือง ๑. การเรียนรู้การผลิตแก๊สชีวภาพ 

๒. การเรียนรู้การวิถีการทำนาและผลิตข้าว

นาอินทรีย์ 

๓. ชมวิถีภูมิปัญญาชาวบ้าน 
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ที ่
 

ชื่อชุมชน 
ที่ตั้ง  

ลักษณะเด่น/กิจกรรม 
หมู่ที่ ตำบล อำเภอ 

๔. ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

๕. ชมจุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.๓,๔, ๕  

๖. หอดูนก 

๗. เส้นทางเดินป่า 

๘. ศึกษาระบบนิเวศเขาพญาบังสา  

๔ ชุมชนท่องเที่ยว

บ้านบากันใหญ่ 

๒ เกาะ

สาหร่าย 

เมือง ๑. ชมสุสานเกาะหอยขาว 

๒. ดำน้ำดูปะการัง ชมปลาสวยงาม 

๓. ชมฝูงนกทะเล 

๔. ชมวิถีชีวิตของพะยูน 

๕. ชมฝูงค้างคาวยักษ์ 

๖. นั่งเรือข้ึนเกาะชมหินงาม 

๗. เก็บหอย ชมการจับปูม้า ที่ทะเลแหวก 

๘. นั่งเรือชมปลาโลมา 

๙. ศึกษาชมบ่อพักฟ้ืนเต่าทะเล 

๑๐. นั่งสามล้อชมพ้ืนที่และหมู่บ้านใกล้เคียง 

๑๑. ตกปลา 

๑๒. นอนตามเกาะ พักเต็นท์ 

๑๓. นั่งเรือชมวิถีชีวิตชาวประมง 

๑๔. ชมศาลเจ้าโต๊ะยี 

๕ ชุมชนท่องเที่ยว

บ้านโคกพยอม 

๑๘ ละงู ละงู ๑. การอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน 

๒. การศึกษาเส้นทางธรรมชาติของระบบ

นิเวศป่าชายเลน 

๓. อาหารพื้นเมือง สาหร่ายทะเล 

๔. การแปรรูปขนมพ้ืนเมือง “ลูกโร๊ย” 

๕. ๔ ฐานการผลิตเศรษฐกิจพอเพียง 

๖ ชุมชนท่องเที่ยว

บ้านหัวหิน 

๑ ละงู ละงู ๑. ออกเรือหาปลา สัมผัสวิถีชาวประมง

พ้ืนบ้าน 
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ที ่
 

ชื่อชุมชน 
ที่ตั้ง  

ลักษณะเด่น/กิจกรรม 
หมู่ที่ ตำบล อำเภอ 

๒. ล่องเรือเที่ยวชมความงามของเกาะลิดี 

๓. เรียนรู้การยอนหอยหลอด ณ ดอนหอย

หลอด 

๔. ศึกษาเรียนรู้การจัดทำธนาคารปูม้า 

๕. วิสาหกิจชุมชนบ้านหัวหิน ( ออมทรัพย์

ชุมชน , ร้านค้าชุมชน , แพชุมชน , แปรรูป

อาหารทะเล ) 

๗ ชุมชนท่องเที่ยว

บ้านบ่อเจ็ดลูก 

๑ ปากน้ำ ละงู ๑. ชมวิถีชีวิตชาวประมง การออกทะเลจับ

สัตว์น้ำ  

๒. เยี่ยมชมโบราณสถานบ่อเจ็ดลูก ถ้ำฤาษี 

ถ้ำเสือสิ้นลาย 

๓. ศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้าน การเกษตร การ

ปลูกแตงโม 

๔. ชมหัตถกรรมพื้นบ้าน 

๕. เพลิดเพลินกับการตกปลา 

๖. เรียนรู้การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ 

๗. อวนทับตะลิ่ง 

๘. นั่งเรือรอบเกาะเขาใหญ่ 

๙. นั่งเรือ ชมป่าชายเลนและเก็บหอยขาว 

๘ ชุมชนท่องเที่ยว

บ้าน บุโบย 

๓ แหลมสน ละงู ๑. ศึกษาวิถีชีวิตการทำประมง เช่น การทำ

โป๊ะ ดำหอย หาหอยท้ายเภาตามชายหาด 

๒. นั่งเรือใบลดพลังงาน ชมวิวทัศน์ป่าชาย

เลนที่อุดมสมบูรณ์พร้อมฟังตำนานเกาะ

เภตรา 

๓. นั่งสามล้อเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การ

ถนอมอาหารทะเล  

๔. เรียนรู้ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ ราปน  
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ที ่
 

ชื่อชุมชน 
ที่ตั้ง  

ลักษณะเด่น/กิจกรรม 
หมู่ที่ ตำบล อำเภอ 

( เศษพืชที่ย่อยสลายมาจากป่าชายเลน ) 

๕. ธนาคารปูม้า 

๖. อนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน 

๙ ชุมชนท่องเที่ยว

บ้านวังตง 

๔ นาทอน ทุ่งหว้า ๑. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการ

อนุรักษ์ธรรมชาติ  

๒. การเพาะเลี้ยงหอยนางรมจากธรรมชาติ 

๓. ล่องเรือชมถ้ำค้างคาวแม่ไก อ่าวผก อ่าว

ไม้ขาว 

๔. ศึกษาระบบนิเวศบริเวณป่าชายเลนและ

ชมน้ำตก ๒ น้ำ 

๑๐ ชุมชนท่องเที่ยว

บ้านทุ่งสะโบ๊ะ 

๒ ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า ๑. เยี่ยมชมกลุ่มสตรีแปรรูปอาหารทะเล 

๒. เยี่ยมชมกลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 

๓. พายเรือคายัคในทะเล 

๔. การเลี้ยงปลาเก๋าในบ่อดิน 

๕. ค่ายมวยเยาวชน การรำมวยไทย 

๖. ชมการแสดงรำรองแง็งของกลุ่มเยาวชน 

๑๑ ชุมชนท่องเที่ยว

บ้านบากันเคย 

๓ ตันหยงโป เมือง ๑. ธนาคารกั้ง 

๒. ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน / ของใช้โบราณ

บ้านบากันเคย 

๓. ธนาคารปูม้า ได้เรียนรู้การวางไข่ของปูม้า 

๔. เรียนรู้การหาหอยกาบง 

๕. การแปรรูปอาหารทะเลของกลุ่มแม่บ้าน 

๖. พายเรือคายัคชมระบบนิเวศ 

๗. การย่ำกั้งของเยาวชน 

๘. การเลี้ยงปลากะพง / เก๋า ในกระชั่ง 

๙. ทะเลแวก เกล็ดมังกร บริเวณเกาะ ๓ 

บ้านบากันเคย 
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ที ่
 

ชื่อชุมชน 
ที่ตั้ง  

ลักษณะเด่น/กิจกรรม 
หมู่ที่ ตำบล อำเภอ 

๑๐. ชมรังนกขาวเกาะมดแดง 

๑๑. มีการเที่ยวเกาะ เช่น เกาะมดแดง เกาะ

สาม เกาะหัวมัน เกาะกว้าง 

๑๒ ชุมชนท่องเที่ยว

บ้าน ภูผาเพชร 

๙ ปาล์มพัฒนา มะนัง ๑. ศึกษาธรรมชาติ เดินป่า น้ำตกวังใต้หนาน วัง
กลอย วังเคียน ค่ายผู้พัฒนาชาติไทย 

๒. ชมถ้ำภูผาเพชร  
๓. ศึกษาวิถีชีวิตเงาะป่า วิถีชุมชน 
๔. ชมศูนย์เรียนรู้ด้านต่าง ๆ 
๕. สาธิตการทำตุ๊กตาเซมัง  
๖. สาธิตการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 
๗. ศึกษาสวนสมุนไพร 
๘. การจัดการกลุ่มองค์กร 

๙. การจัดกองทุนสวัสดิการชุมชน 
๑๐. โฮมสเตย์ 
๑๑. อาหารพื้นบ้าน 
๑๒. กิจกรรมล่องแก่ง 
๑๓. บ้านรากไม้ 
๑๔. ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แลผจญภัย 

๑๓  ชุมชนท่องเที่ยว

บ้านสาคร 

๒ สาคร ท่าแพ ๑. มีธนาคารปู 
๒. บ้านลิง 
๓. แปลงผักปลอดสารพิษ 
๔. ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
๕. อาหารทะเลสด 
๖. วิถีชีวิตแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน 

14 ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านตำมะลัง 

๒ , 
๓ 

ตำมะลัง เมือง ๑. การให้อาหารนกอินทรีย์ 
๒. ใช้ภาษายาวีภายในหมู่บ้าน ( โรงเรียน
บ้านตำมะลังเหนือ เป็นโรงเรียนนำล่อง
ภาษามาลายูกลาง ) 
๓. ชมวิถีชีวิตชาวประมงพ้ืนบ้าน 
๔. การแสดงลองแง็งของกลุ่มแม่บ้านและ
เยาวชน  
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ที ่
 

ชื่อชุมชน 
ที่ตั้ง  

ลักษณะเด่น/กิจกรรม 
หมู่ที่ ตำบล อำเภอ 

๕. ชิมอาหารและขนมพ้ืนบ้านที่
หลากหลาย ( เช่น กูตูมันหยัง , กูตูปีอีน 
หรือ แป้งข้าวหมาก , โรตีแกหลาย หรือ โรตี
ตาข่าย , ยองกง , จอนดอย , โกยกาจาง , 
บาฮูลู ( ขนมไข่ ) , โกยบังเกตุ , ดาหงาย , 
โรเปะ , ลงปัง  

15 ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านหลอมปืน 

14 ละงู ละงู - ทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าวทุ่งนุ้ย) 
- ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ 
- ชายหาดที่สวยงาม 
- ฐานการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติอ่าว
ทุ่งนุ้ย 
- ประวัติศาสตร์มัสยิดบ้านหลอมปืน 

16. ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านโตนปาหนัน - 
บ่อน้ำร้อน 

4 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง 1. แหล่งท่องเที่ยว “บ่อน้ำร้อน” 
2. น้ำตกโตนปาหนัน 
3. สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 
4. ภูมิปัญญาท้องถิ่น (การทำข้าวหลามไม้
ไผ่) 
5. การนวดแผนโบราณ (การนวดสมุนไพร) 
6. การท่องเที่ยวเดินป่าชุมชน 

17. ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านมะหงัง 

1 ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า แหล่งท่องเที่ยว 
1. เขาทะนาน 
2. เขาตะบัน 
3. หาดทุ่งสะโบ๊ะ 
4. ป่าโกงกาง 
5. ชมค้างคาวแม่ไก่เขาตะบัน 
6. คลองมะหงัง 
7. ผลิตภัณฑ์ชุมชน (กุ้งแห้ง กะปิ มันกุ้ง 
น้ำพริกกุ้งแห้ง ปลาแดดเดียว เครื่องประดับ
ไข่มุกอันดามัน) 
8. อาหารทะเลสด ๆ 

18. ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านเขานุ้ย 

2 วังประจัน ควนโดน 1. น้ำตกโตนปลิว 
2. ถ้ำค้างคาว 
3. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดำริ 
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ที ่
 

ชื่อชุมชน 
ที่ตั้ง  

ลักษณะเด่น/กิจกรรม 
หมู่ที่ ตำบล อำเภอ 

4. น้ำตกยาโรย 
5. เขาพับเพิง 
6. อุทยานแห่งชาติทะเลบัน 
7. ถ้ำโตนดิน 
8. ทุ่งหญ้าวังประจัน 
9. ตลาดนัดชายแดนไทย – มาเลเซีย 
10. ฐานเรียนรู้วิถีชุมชนวิถีชายแดน 
      - ฐานเรียนรู้การกินอาหารเพื่อสุขภาพ , 
การศึกษาธรรมชาติ , การนวดแผนไทย , 
การท่องเที่ยวมอเตอร์ไซต์สตรี , ที่พักโฮมส
เตย์ , ภูมิปัญท้องถิ่น , ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

19. ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านดาหลำ 

8 ท่าแพ ท่าแพ 1. การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
2. ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงแพะเนื้อ / นม 
3. การปลูกข้าวโพดหวาน 
4. ผลิตภัณฑ์ชุมชน (สบู่นมแพะ , ขนม
พ้ืนเมือง) 
5. โฮมสเตย์ 
6. อาหารพื้นบ้าน 

20 ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านหัวทาง 

6 ละงู ละงู - เป็นพื้นที่ติดต่อกับคลองละงู ทั้ง 4 ตำบล
ของอำเภอละงู คือ ตำบลปากน้ำ ตำบลละงู 
ตำบลแหลมสน ตำบลกำแพง 
- แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ จุดชมหิ่งห้อย         
ป่าลำพู หาดหอยปะ  

21 ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านขอนคลาน 

1-4 ขอนคลาน ทุ่งหว้า - ชิมอาหารท้องถิ่นบ้านขอนคลาน  

- ชมและเลือกซื้องานจักรสาน เช่น เสื่อที่

สานจากใบเตย  

- ชมการจัดทำธนาคารปูม้าในชุมชน 

- การต่อเรือหัวโทงท่องเที่ยวคลองวังวน         

สู่ คลองราไว  
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ที ่
 

ชื่อชุมชน 
ที่ตั้ง  

ลักษณะเด่น/กิจกรรม 
หมู่ที่ ตำบล อำเภอ 

-สัมผัสบรรยากาศชายหาด,ป่าสน ดอนหอย 

2 ดอน (หอยหลักไก่) ทอนหิน(หินโต๊ะหอก 

ลานผีหลังกลวง ตำนานควายเล)  

- ชมระบบนิเวศป่าชายเลน  

-ชมวิวชมแมลงพลัดและเล่นน้ำ ณหาดราไว  

22 ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านควน 

5 บ้านควน เมือง - ล่องแก่งชมธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชน  
- การทำขนมพ้ืนบ้าน  
- ชมบ้านโบราณ อายุ 170 ปี  
- ชมลานประหาญ เมื่อ 200 ปีที่แล้ว 

23 วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มพริกไทย
พ้ืนเมือง 
สุไหง อุเป 

6 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า - นำเที่ยวถ้ำเลสเตโกดอน  
- ชมเขาบัน ดูนกอินทรีย์  
 
                                                                  

24 กลุ่มการท่องเที่ยว
โดยชุมชนบ้านวัง
สายทอง 

10 น้ำผุด ละงู - ล่องแก่งวังสายทอง 
- ฐานการเลี้ยงปลาในกระชัง 
- ฐานการปลูกผักกูด 
- ฐานการแปรรูปกล้วย 
- การสกรีนเสื้อ 
- ฐานผักปลอดสารพิษ 
- การทำไม้ดัด 

25 วิสาหกิจชุมชน
หัวแหลมโฮมสเตย์ 

4 เกาะ
สาหร่าย 

เมือง - เรียนรู้การแปรรูปอาหารทะเล 
- กิจกรรมหาหอย (หอยหวาน หอยกาบง 
หอยเจดีย์) 
- ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวประมง 
- เยี่ยมสันหลังมังกรสองหาง 
- ชมปะการังน้ำตื่น 
- เยี่ยมชมสุสานหอยล้านปี (หอขาว) 

26 กลุ่มท่องเที่ยวโดย

ชุมชนบ้านเกาะหลี

เป๊ะ 

 เกาะ
สาหร่าย 

เมือง - ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น,น้ำลึก 
- ศิลปะการแสดงรองแง็ง-รำมะนาชาวเล 
- บรรยายประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตชาวเล"อุ
รักลาโว้ย" 
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ที ่
 

ชื่อชุมชน 
ที่ตั้ง  

ลักษณะเด่น/กิจกรรม 
หมู่ที่ ตำบล อำเภอ 

- ชมพิพิธภัณฑ์ฝาบ้านชุมชุนโดยมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น 
- สาธิตและร่วมปฏิบัติกิจกรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตกปลา ตกหมึก หาหอยชักไซ 
- บริการอาหารทะเลสด 
- น้ำพริกปลาย่างสูตรชาวเล 
- บริการที่พักโฮมสเตย์-บังกะโล 

27 ชุมชนบ้านวังนาใน 4 น้ำผุด ละงู - ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ 
- ล่องแก่ง คลองลำโลน 
- ล่องแก่งลอดถ้ำเจ็ดคต 
- เที่ยวน้ำตก  
- เที่ยวภูผาเพชร 

28 ชุมชนท่องเที่ยว

บ้านท่าข้ามควาย 

6 นาทอน ทุ่งหว้า - ชมสันหลังมังกร 
- เที่ยวหาดไม้ขาว 
- ชมหอสี่หลัง และปูกองทัพ 
- ล่องเรือชมนกเหยี่ยว  
- พิพิธภัณฑ์ของโบราณ 
- ที่พักโฮมสเตย์ 

29 ชุมชนท่องเที่ยวทุ่ง

หว้าโฮมสเตย์โก

ดอน 

8 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า -พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ 
-ล่องเรือถ้ำเลสเตโกดอน 
-ชมสวนหม้อข้าวหม้อแกงลิง 
-ชมสวนฉิมเมล่อน 
-ชมตึกชิโนโปรตุกิส 
-ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ 
-ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 
-พักทุ่งหว้าโฮมสเตย์โกดอน 

 

6.5.5. แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา 

 จังหวัดสตูลมีลักษณะภูมิศาสตร์เป็นภูเขาสูงทางทิศเหนือและทิศตะวันออกค่อยลาดเอียงลงสู่ทะเล                
ทางตะวันตกของจังหวัด เป็นแหล่งชุมชนโบราณ ปรากฏหลักฐานชัดเจนทั้งหลักฐานด้านโบราณคดี และหลักฐาน              
ที่แสดงถึงการสืบทอดทางประเพณีและวัฒนธรรมมาแต่ยุคก่อน การค้นพบหลักฐานทางด้านธรณีวิทยาในจังหวัด
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สตูล อาทิ เช่น ชั้นหินในมหายุคพาลีโอโซอิก (Paieozoic Era) ที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่ยุคแคม
เบรียน (Cambrain Period) นั่นคือ “กลุ่มหินตะรุเตา (Tarutao Group)”เป็นต้นมา รวมถึงการค้นพบซากดึกดำ
บรรพ์โบราณ (Fossil) ต่างๆ อาทิ เช่นซากดึกดำบรรพ์ของแมงดาทะเลโบราณ (Trilobite) และหอยโบราณ       
หินสาหร่ายทะเลสีแดง (Stromatolite) ซากปลาหมึกทะเลโบราณ ซากแกรปโตไลต์ ซากเทนทาคิวไลต์ ซากไค
รนอยด์หรือพลับพลึงทะเล และซากปะการังโบราณ เหล่านี้นับเป็นหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สามารถบ่งชี้ได้ว่า
จังหวัดสตูลนี้มีวิวัฒนาการ มาตั้งแต่อดีตหรือว่า ๕๐๐ ล้านปีก่อน นอกจากนี้การค้นพบซากดึกดำบรรพ์ขากรรไกร
และแผ่นฟันกรามล่างของช้างโบราณสกุล สเตโกดอน แผ่นฟันกรามของช้างโบราณเอลิฟาส กรามแรดโบราณ เขา
กวาง บริเวณถ้ำเลสเตโกดอน (หรือถ้ำวังกล้วย)บ่งบอกอายุประมาณ ๑.๘ - ๐.๐๑ ล้านปีก่อนเป็นต้น การค้นพบ
หลักฐานสำคัญเหล่านี้ถือได้ว่าจังหวัดสตูลเป็นพ้ืนที่ที่มีความสำคัญและมีความโดดเด่นทั้งทางด้านธรณีวิทยา ด้าน
ซากดึกดำบรรพ์ และด้านแหล่งเรียนรู้ และจังหวัดสตูล ได้ประกาศการจัดตั้งอุทยานธรณีระดับจังหวัดขึ้นเมื่อวันที่ 
๑๔ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๕๗ ในชื่ออุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark) ซึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งหมด ๔ อำเภอ ได้แก่ 
อำเภอทุ่งหว้า อำเภอมะนัง อำเภอละงู อำเภอเมือง (เฉพาะเขตอุทยานตะรุเตา) และมีแหล่งทั้งหมด ๗๒ แหล่ง ซึ่ง
ประกอบด้วย แหล่งธรณี ซากดึกดำบรรพ์ แหล่งธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี และวิธีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อาคารเก่า ฯลฯ สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาวิจัย  

 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศให้อุทยานธรณีสตูล ซึ่งเป็นอุทยานธรณีแห่งแรกของประเทศไทยเป็นสมาชิกเครือข่าย
อุทยานธรณีโลก Satun UNESCO Global Geopark ทำให้ประเทศไทยได้แหล่งอุทยานธรณีโลกจาก UNESCO 
แหล่งแรกของประเทศแห่งที่ ๕ ของอาเซียน ในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งธรณีของจังหวัดสตูล  

 
 

ภาพแผนที่อุทยานธรณีสตูล 

 
ที่มา: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล   

ข้อมูล  ณ  กุมภาพันธ์ 2564 
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สถิติจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว 
จังหวัดสตูล ประจำปี พ.ศ. 2559 – 2563 

ตารางแสดงจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล (คน) 
รายละเอียด ปี 2559 ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ชาวไทย 1,235,494 1,252,158 1,355,145 1,363,533 774,428 

ชาวต่างชาติ 159,296 160,087 176,155 186,347 38,121 

รวม 1,394,790 1,412,245 1,531,300 1,549,880 812,549 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น % +4.97 +3.17 +8.43  +1.21 -47.79 
 

ที่มา : กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา กุมภาพันธ์ 2564 

ตารางแสดงจำนวนรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล (ล้านบาท) 

รายละเอียด ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ชาวไทย 6,838.68 7237.3 8,196.61 8,282.13 4,648.71 
ชาวต่างชาติ 721.32 793.28 904.86 956.31 196.76 
รวม 7,560.00 8,030.58 9,101.47 9,238.42 4,845.47 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น % +7.99 +5.78 +13.34 +1.50 -47.55 

ที่มา :กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา กุมภาพันธ์ 2564 

  สถานการณแ์ละแนวโน้มด้านการท่องเที่ยว 
สรุปสถานการณ์พักแรม จำนวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้ จากผู้เยี่ยมเยือน จังหวัดสตูล ประจำปี พ.ศ. 2563 

เดือน อัตราการ
เข้าพัก 

(ร้อยละ %) 

จำนวนนักท่องเท่ียวชาว
ไทย (คน) 

จำนวนนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ (คน) 

จำนวนนักท่องเท่ียว 
(คน) 

รายได้จากการท่องเท่ียว
ชาวไทย (ลา้นบาท) 

รายได้จากการท่องเท่ียว 
ชาวต่างชาติ (ลา้นบาท) 

รายได้จากการท่องเท่ียว 
(ล้านบาท) 

มกราคม 72.77 175,636 - 7.96   18,969 - 5.53   194,605 -7.73 1,563.93 -5.86 95.35 -5.80 1,659.28 - 5.86   

กุมภาพันธ ์ 67.32 130,525 -22.54 13,073 -26.06 143,598 -22.88 1,111.31 -24.25 68.75 -22.87 1,180.06 -24.17 

มีนาคม 20.93 43,385 -78.33 4,514 -77.38 47,899 -78.24 319.93 -81.64 21.29 -78.83 341.22 -81.49 

ไตรมาสท่ี1 53.67 349,546 36,556 386,102 2,995.17 185.39 3,180.56 

เมษายน 0.10 - -100.00 84 -99.65 84 -99.93 - -100.00 5.45 -94.61 5.45 -98.69 

พฤษภาคม 0.07 - -100.00 95 -99.34 95 -99.92 - -100.00 2.39 -96.07 2.39 -99.51 

มิถุนายน 8.21 11,785 -85.64 - -100.00 11,785 -87.91 44.75 -87.39 - -100.00 44.75 -89.35 

ไตรมาสท่ี2 2.80 11,785 179 11,964 44.75 7.84 52.59 

กรกฎาคม 28.15 50,929 -42.06 105 -98.89 51,034 -47.60 159.54 -45.72 0.32 -99.12 159.86 -51.63 

สิงหาคม 29.33 51,924 -17.44 92 -99.04 52,016 -28.19 146.39 -30.40 0.34 -99.07 146.73 -40.60 

กันยายน 30.38 60,431 -17.19 72 -98.80 60,503 -23.38 182.19 -28.34 0.19 -99.18 182.38 -31.71 

ไตรมาสท่ี3 29.28 163,284 269 163,553 488.12 0.85 488.97 

ตุลาคม 32.38 76,676 -23.65 89 -99.44 76,765 -34.01 338.70 -30.01 0.40 -99.61 339.10 -42.08 

พฤศจิกายน 41.40 88,792 -13.59 928 -94.08 89,720 -24.24 404.65 -18.27 2.05 -97.95 406.70 -31.67 

ธันวาคม 39.33 84,345 -20.75 100 -99.41 84,445 -31.48 377.32 -26.42 0.23 -99.97 377.55 -39.13 

ไตรมาสท่ี4 37.70 249,813 1,117 250,930 1,120.67 2.68 1,123.35 

รวม 30.86 774,428 - 43.54   38,121 - 79.36   812,549 -47.79 4,648.71 -44.10 196.76 -78.69 4,845.47 -47.55 
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ที่มา : กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา ข้อมลู ณ กุมภาพันธ์ 2564 

ตารางแสดง จำนวนมัคคุเทศก์และบริษัทนำเที่ยว ปี พ.ศ.2563 

จำนวนมัคคุเทศก์ 912 คน  
ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 

2563 
จำนวนบริษัทนำเที่ยว 183 บริษัท 

ที่มา : กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา ที่มา กมุภาพันธ์ 2564 

ตารางแสดง จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 อันดับที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ปี พ.ศ.2562 

อันดับ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 อันดับ จำนวน (คน) 
1 
2 

Malaysia 
United Kingdom 

90,363  
3,432 

3 Singapore 3,255 
4 Japan   1,971 
5 Germany 1,242 

ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562 
ที่มา : กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา , กุมภาพันธ์ 2564 

 เนื่องจากจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์ มีทุนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลจึงมีทิศทางเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เป็นลักษณะ
ท่องเที่ยววิธีชีวิตชุมชน ทั้งด้านทางบก และทางทะเล จากสรุปข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสตูลประจำปี ๒๕๕7 – ๒๕62 พบว่ามีแนวโน้มของจำนวนและรายได้จากการท่องเที ่ยว
เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน สัดส่วนนักท่องเที่ยวเป็นชาวไทยร้อยละ ๙0 ชาวต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ในปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส่งผลกระทบต่อจำนวนนักเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวที่ลดลง ในยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) จังหวัด
ควรมีมาตรการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เน้นหลักความ
สะอาด ปลอดภัย ไร้โรค ทั้งนี้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ ดังกล่าว ทำให้ธรรมชาติมีการฟ้ืนตัว 
มีความอุสมสมบูรณ์มากขึ้น โดยศักยภาพด้านแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญประกอบด้วย อุทยานและหมู่เกาะ และ
อุทยานธรณีที ่มีจำนวนมากครอบคลุมร้อยละ ๔๐ ของจังหวัด ปี ๒๕๖1 ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้  
(UNESCO) เป็นอุทยานธรณีระดับโลก  

  สรุปปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

ผลจากการสำรวจข้อมูลในส่วนที ่เกี ่ยวข้องกับปัญหาด้านการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวและนัก
ทัศนาจรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ภายในจังหวัดสตูล พบว่าปัญหาด้านการ
ท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่ปัญหาด้านบริการขนส่งสาธารณะการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ย ว ความสะอาดของแหล่ง
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ท่องเที่ยว คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในสถานที่ท่องเที่ยวและไม่มีศูนย์ข้อมูลในด้านการท่องเที่ยว
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ สำหรับรายละเอียดของปัญหามีดังต่อไปนี้ 

 6.6 อุตสาหกรรม 
 การอุตสาหกรรมและการเหมืองแร่  

  สถิติจำนวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม 
  จังหวัดสตูล มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
มีจำนวนทั้งสิ ้น 209 โรงงาน  เงินลงทุนรวม  4 ,317.42  ล้านบาท และมีจำนวนคนงาน  4 ,604 คน      
โดยจำแนกโรงงานตามหมวดอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ได้ดังนี้ 
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมแยกตามจำพวก 

จำพวกที่ จำนวนโรงงาน 
(โรงงาน) 

จำนวนเงินทุน 
(ล้านบาท) 

จำนวนคนงาน 
(คน) 

2 2 1.73 13 
3 207 4,315.69 4,604 

รวม 209 4,317.42 4,604 
ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 

 

ตารางแสดงสถิติจำนวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม 

รายการ จำนวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

คนงาน 
(คน) 

อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 
อุตสาหกรรมผลิตยานพาหนะฯ 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก 
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ  

23 
19 
4 

23 
12 
3 
2 

19 
1 

103 

445.44 
431.92 

96.58 
845.33 
201.56 

48.62 
4.99 

312.75 
22.84 

1,097.39 

1,708 
1,385 

39 
391 
194 

24 
14 

256 
10 

584 
รวม 209 4,317.42 4,604 

   ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 

 อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดสตูล ได้แก่ 
 (1) อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปไม้ยางพารา ทำวงกบ ประตู 
หน้าต่าง ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น  19 โรงงาน เงินลงทุน 431.92 ล้านบาท คนงาน 1,385 คน 
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 (2) อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ประกอบด้วย การผลิตยางแท่งมาตรฐาน STR 20 และยาง
ผสม (Compound Rubber) ทำยางแผ่นผึ ่งแห้ง/รมควัน ตามลำดับ ปัจจุบ ันมีจำนวนโรงงานทั ้งสิ้น            
23 โรงงาน เงินลงทุน 845.33 ล้านบาท คนงาน  391 คน 
 (3)  อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย การสกัดน้ำมันปาล์ม การทำอาหารทะเลกระป๋อง ตามลำดับ  
ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น  23 โรงงาน เงินลงทุน 445.44 ล้านบาท คนงาน 1,708 คน 
 ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมจากสถิติ
โรงงานในปี พ.ศ.2563 มีจำนวน 209  โรงงาน ลดลง จากปี พ.ศ.2562 จำนวน 148 โรงงาน คิดเป็น  ร้อย
ละ 41.45 เงินลงทุนจำนวน  240.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.27 โดยประเภทโรงงานที่ได้รับอนุญาต 
ได้แก่ ขุดตักดิน ซ่อมรถยนต์ ผลิตแอสฟัลติกคอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตนมสดไร้เชื ้อ ผลิตน้ำแข็ง      
และก๊าซชีวภาพ 

ตารางแสดงสถิติจำนวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม 

รายการ ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 
จำนวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จำนวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จำนวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

อุตสาหกรรมการเกษตร (โรงสีข้าว) 
อุตสาหกรรมอาหาร 

อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม 
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม ้

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองเรือน 

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ ์

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 

อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรและเคร่ืองกล 

อุตสาหกรรมผลิตยานพาหนะ 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก 

อุตสาหกรรมอื่นๆ  

75 
32 

5 

36 

3 

1 

3 

35 

15 

10 

3 

26 

2 

106 

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 

75 
33 

6 

37 

3 

1 

3 

34 

15 

10 

3 

26 

2 

109 

32.53 
433.99 

13.10 

653.45 

1.85 

0.75 

55.08 

882.31 

191.09 

24.98 

7.13 

361.23 

24.84 

1,875.48 

- 
23 

- 
19 

- 
- 

4 

23 

12 

3 

2 

19 

1 

103 

- 
445.44 

- 
431.92 

- 
- 

96.58 

845.33 

201.56 

48.62 

4.99 

312.75 

22.84 

1,907.39 

รวม 352 4,536.49 357 4,557.81 209 4,317.42 
            ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจงัหวัดสตูล, ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 

การเปรียบเทียบข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
 จากตารางสถิติข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จะเห็นได้ว่าจังหวัดสตูลมี
จำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานในปี พ.ศ.2563 มีสัดส่วนร้อยละ 12.16 และมีเงิน
ลงทุน สัดส่วนร้อยละ 8.94  เมื่อเทียบกับ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยในปี พ.ศ.2562 การลงทุนด้าน
อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ลดลง จากปี พ.ศ.2561 จำนวน 39.89 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2563 มีการลงทุน 
เพ่ิมข้ึน จากปี พ.ศ.2562 จำนวน 186.43 ล้านบาท 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 
จำนวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จำนวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จำนวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

1. จังหวัดสตูล 17 61.21 5 21.32 9 207.75 
2. จังหวัดกระบี่ 25 1,300.24 21 1,418.25 22 1,178.03 
3. จังหวัดตรัง 45 4,140.72 24 224.63 24 266.33 
4. จังหวัดพังงา 7 148.70 6 159.50 2 22.30 
5. จังหวัดภูเก็ต 9 118.02 4 230.12 9 506.15 
6. จังหวัดระนอง 21 484.74 10 451.91 8 143.13 

รวม 124 6,253.63 70 2,505.73 74 2,323.69 
สัดส่วน (%) 13.71 0.98 7.14 0.85 12.16 8.94 

 ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจงัหวัดสตูล, ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

6 จังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อันดามัน 

มูลค่าการลงทุน (ล้านบาท) อัตราขยายตัว (ร้อยละ) สัดส่วน (ร้อยละ) 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 

1. จังหวัดสตูล 61.21 21.32 207.75 -65.17 874.43 0.85 8.94 

2. จังหวัดกระบี่ 1,300.24 1,418.25 1,178.03 9.08 -16.93 56.60 50.69 

3. จังหวัดตรัง 67.82 224.63 266.33 231.21 18.56 8.96 11.46 

4. จังหวัดพังงา 148.70 159.50 22.30 7.26 -86.01 6.36 0.95 

5. จังหวัดภูเก็ต 118.02 230.12 506.15 94.98 119.95 9.18 9.18 

6. จังหวัดระนอง 484.74 451.91 143.13 -6.77 -68.32 18.05 18.78 

รวม 2,180.73 2,505.73 2,323.69 14.90 -7.26 100.00 100.00 

ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจงัหวัดสตูล, ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 

 

 การเปรียบเทียบอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
 จากการเปรียบเทียบอุตสาหกรรมที ่สำคัญของ 6 จังหวัดภาคใต้ฝ ั ่งอันดามัน ประกอบด้วย 
อุตสาหกรรมการทำยางแผ่นรมควัน/ผลิตภัณฑ์จากยาง  แปรรูปไม้ยางพารา ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล และหีบ
น้ำมันปาล์ม จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดสตูล ได้แก่ อุตสาหกรรมการทำยางแผ่นรมควัน/
ผลิตภัณฑ์จากยาง  มีสัดส่วนร้อยละ 19.16  เมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนในกลุ่ม 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดย
จังหวัดสตูล อยู่ในลำดับที่ 2 รองจากจังหวัดตรัง ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 52.50 
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ตารางสถิติการเปรียบเทียบอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

6 จังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามัน 

อุตสาหกรรมที่สำคัญ สัดส่วน (%) 
ทำยางแผ่น

รมควัน/ผลิตภัณฑ์
จากยาง 
(โรง) 

หีบน้ำมัน
ปาล์ม 
(โรง) 

อาหาร
ทะเล 
(โรง) 

แปรรปูไม้
ยางพารา 

(โรง) 

ทำยางแผ่น
รมควัน/

ผลิตภัณฑ์จากยาง 
(โรง) 

หีบน้ำมัน
ปาล์ม 
(โรง) 

อาหาร
ทะเล 
(โรง) 

แปรรปูไม้
ยางพารา 

(โรง) 

1. จังหวดัสตูล 23 6 3 13 19.16 10.34 8.82 8.66 
2. จังหวดักระบี ่ 21 36 - 24 17.50 62.06 - 16.00 
3. จังหวดัตรัง 63 7 6 67 52.50 12.06 17.64 44.66 
4. จังหวดัพังงา 6 5 6 35 5.00 8.62 17.64 23.33 
5. จังหวดัภูเกต็ 2 - 6 2 1.66 - 17.64 1.33 
6. จังหวดัระนอง 5 4 13 9 4.18 6.92 38.26 6.02 

รวม 120 58 34 150 100.00 100.00 100.00 100.00 
ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 

6.7 การพาณิชย์และการค้าชายแดน 
  การค้าชายแดนจังหวัดสตูลมีมูลค่าการค้าไม่สูงนัก จังหวัดสตูลมีช่องทางด่านศุลกากรติดกับ
ประเทศมาเลเซีย(รัฐเปอร์ลิส,รัฐเคดาห์) ทั้งทางบกและทางน้ำ ประกอบด้วยด่านถาวร 2 ด่านคือศุลกากรสตูล 
ติดกับประเทศมาเลเซีย เส้นทางทะเล ผู้ประกอบการสตูลส่วนใหญ่จะใช้เพื่อขนส่งไปยังท่าเรือปีนัง และส่ง
ต่อไปประเทศอินโดนีเซีย จีน และประเทศอ่ืนๆ ตั้งอยู่ที่ ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล เวลาเปิด-ปิดด่าน 08.00-
16.00 น. (เวลาไทย) ด่านศุลกากรวังประจัน เส้นทางถนน ติดกับด่านวังเกลียน รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย 
ตั้งอยู่ที่ ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล เวลาเปิด-ปิดด่าน  07.00-18.00 น. (เวลาไทย)ประเทศไทยเป็นคู่ค้า
อันดับ 5  ของประเทศมาเลเซีย ภาพรวมการค้ารวม ปี 2563 ไทยเป็นคู่ค้าลำดับที่ 4 ของมาเลเซีย  ซึ่งมี
มูลค่าการค้ารวม 591,068  ล้านบาท และจังหวัดที่มีมูลค่าการค้ากับมาเลเซียสูงสุด คือจังหวัดสงขลา มี
มูลค่าการค้ารวม 467,599.25 ล้านบาท สำหรับจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดภาคใต้ชายแดน 1 ใน 5 จังหวัด  มี
มูลค่าการค้าชายแดน มูลค่า 539.19  ล้านบาท  (เป็นอันดับ 4 รองจากจังหวัดสงขลา) นราธิวาส 
(3,366.78 ล้านบาท) และยะลา (3,145.10 ล้านบาท)  ซึ่งโดยภาพรวม มูลค่าการค้าลดลง  

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนกังานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร    

ตาราง ข้อมูลสถิติการค้าชายแดนไทย – มาเลเซียด้านจังหวัดสตูล  (รวม 2 ด่าน) ปี 2558 – 2563    

                                              (ล้านบาท) 

ประเภท/ป ี 2558 2559 2560 2561 2562 2563 ∆ (%) 
2563/2562 

ส่งออก 149.79 116.96 144.37 391.45 129.76 100.12 -22.80 
นำเข้า 159.05 383.18 473.68 593.93 341.98 439.07 28.40 

มูลค่ารวม 308.84 500.14 618.05 985.38 471.74 539.19  14.30 



 
 

62 
 

ดุลการค้า -9.26 -266.22 -329.31 -202.48 -212.22 -338.95 59.70 

ที่มา :  สำนักงานพาณิชย์จงัหวัดสตูล โดยความร่วมมือจากด่านศุลกากรสตูล และด่านศุลกากรวงัประจนั  

  มูลค่าการค้ารวม  ปี 2563 รวมทั้งสิ้น 539.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562  มูลค่า 67.45              
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 14.30  (ปี 2562 มีมูลค่าการค้ารวม 471.74 ล้านบาท) 

  มูลค่าการส่งออก ปี 2563 รวมทั้งสิ้น 100.12 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 มูลค่า 29.64 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 22.80 (ปี 2562 มีมูลค่าการส่งออก 129.76 ล้านบาท) 

ประเภทสินค้าที่มีการส่งออกสำคัญ ได้แก่ ปลาสด หรือปลาแช่เย็น, อิฐก่อสร้าง, หอมแดง/หัวเล็ก, 
อาหารเสริม(สัตว์), ชา ผงปรุงสำเร็จ, ปลาหมึกกล้วยแช่เย็น, กุ้งแช่เย็น, อาหารปลาโอกิโกะแพลทตินัม, ปูนิ่ม
แช่เย็น และกล้วยไม้ลูกผสม 

มูลค่าการนำเข้า ปี 2563 รวมทั้งสิ ้น 439.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 มูลค่า 97.09    
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.40 (ปี 2562 มีมูลค่าการนำเข้า 341.98 ล้านบาท) 

ประเภทสินค้าที่มีการนำเข้าสำคัญ ได้แก่ ปลาสด หรือปลาแช่เย็น, หอยมีชีวิต, ปลาหมึก หอย, 
ส่วนประกอบเครื่องบีบน้ำมันปาล์ม, แมงดาทะเลแช่เย็น, ส่วนประกอบหม้ออบปาล์ม, เชือกโพลิโพลพิลีน,   ปั๊ม
น้ำ, ปูม้าแช่เย็น และแป้งข้าวสาลี 

ดุลการค้าปี 2563 ขาดดุล 338.95 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 เท่ากับ 126.73 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 59.70 (ปี 2562 ขาดดุล 212.22 ล้านบาท) 

ตารางแสดงมูลค่าการค้า  ไทย – มาเลเซีย ด้านจังหวัดสตูล  (รวม 2 ด่าน) ปี 2563 

              (ล้านบาท) 

ประเภท/
เดือน 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย.
63 

พ.ค.
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

ต.ค.
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ส่งออก 30.14 8.46 6.99 4.62 7.88 9.05 6.94 3.29 4.41 4.27 7.01 7.06 

นำเข้า 39.96 34.13 23.09 21.17 26.16 35.23 41.46 38.86 38.92 48.54 48.66 42.89 

มูลค่ารวม 70.10 42.59 30.80 25.79 34.04 44.28 48.40 42.15 43.33 52.81 42.89 49.95 

ดุลการค้า -9.82 -25.67 -16.10 -16.55 -18.28 -26.18 -35.42 -35.57 -34.51 -44.27 -41.65 -35.83 

ที่มา :  สำนักงานพาณิชย์จงัหวัดสตูล โดยความร่วมมือจากด่านศุลกากรสตูล และด่านศุลกากรวงัประจนั 

ข้อมูล  ณ มกราคม 2564 

ข้อมูลสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลจังหวัดสตูล ปี 2563 
 

 
 

คงอยู่ 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด รวม 

ราย ทุน (ล้านบาท) ราย ทุน (ล้านบาท) ราย ทุน+(ล้านบาท) 
382 968.50 424 2,737.56 805 3,706.06 
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ที่มา :  กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จงัหวัดสตูล  
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563  

 

การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
        กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล และกรมทรัพย์สินทางปัญญา  ได้จัดทำ
โครงการส่งเสริมหนึ่งจังหวัด หนึ่งสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ปี พ.ศ.2561 เพื่อส่งเสริมการใช้สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือในการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ ่นและมาตรฐานการผลิต รวมทั้งยกระดับและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน ทั้งนี้ได้ประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี ่ยวข้อง มีมติส่งเสริม 
“จำปาดะสตูล” ให้เป็นสินค้าที่ขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีเอกลักษณ์  ลักษณะ
พิเศษโดดเด่น มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว รสชาติหวาน ทรงผลสวย เนื้อหนาล่อนง่าย แตกต่างจากจำปาดะแหล่ง
อ่ืนๆ 
 จำปาดะสตูล ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งมีผู้ผลิตที่ผ่านการตรวจสอบควบคุณภาพ
และมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ปี 2561 จำนวน 35 ราย ปี 2562 จำนวน 11 ราย ปี 2563 
จำนวน 11 ราย รวมทั้งสิ้น 57 ราย 
 
6.8 แรงงาน 
       1) กำลังแรงงาน การมีงานทำ การว่างงาน 
  สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ได้ดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร โดยในช่วง ปี 2563 เดือน
มกราคม-กันยายน 2563 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ จังหวัดสตูลมีประชากรเฉลี่ย 285,174 คน โดยสัดส่วนของ
ประชากรเพศชายมีมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย กล่าวคือเพศชาย มีจำนวน 143,832 คน คิดเป็นร้อยละ 50.44 
ขณะทีเ่พศหญิง มีจำนวน 141,342 คน คิดเป็นร้อยละ 49.56 โดยประชากรทั้งหมดพบว่าเป็นผู้อยู่ในวัยทำงานหรืออายุ 
15 ปีขึ้นไปเฉลี่ย มีจำนวน 217,461 คน คิดเป็นร้อยละ 76.26 ขณะที่ผู้มีอายุต่ำกว่า 15 ปีเฉลี่ย มี 67,713 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.74 
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แผนภูมิ แสดงโครงสร้างประชากรจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี 2563 (มกราคม – กันยายน 2563)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสตลู 

 

 ในกลุ่มผู้อยู่ในวัยทำงาน (ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป) จำนวน 217 ,461 คน พบว่าเป็นผู้อยู่ในกำลัง
แรงงาน จำนวน 147,177 คน โดยจำแนกเป็นผู้มีงานทำ 143,728 คน คิดเป็นร้อยละ 97.66 ของผู้อยู่ใน
กำลังแรงงานทั้งหมด ขณะที่ผู้ว่างงาน จำนวน 3,424 คน คิดเป็นร้อยละ 2.33 และกำลังแรงงานรอฤดูกาล 
จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 0.01 เมื่อเปรียบเทียบการมีงานทำระหว่างเพศ ปี 2563 จะพบว่า เพศชาย  
มีอัตราส่วนของการมีงานทำหรืออัตราการจ้างงานมากกว่าเพศหญิง (คำนวณจากผู้มี งานทำจำแนกเพศต่อผู้อยู่
ในกำลังแรงงานทั้งหมด) กล่าวคือเพศชายมีอัตราร้อยละ 56.70 ขณะที่เพศหญิงมีร้อยละ 40.96 และเมื่อ
พิจารณาในภาพรวมจะพบว่าอัตราการมีงานทำซึ่งคำนวณจากสัดส่วนผู้มีงานทำต่อผู้อยู ่ในกำลังแรงงาน         

ผู้ไม่อยู่ในวัยทำงาน 
(อายุต่ำกว่า 15 ปี) 

67,713 
 

ผู้ว่างงาน 
3,424 

 

ผู้รอฤดูกาล 
25 

 

ประชากรรวม 
285,174 

ผู้อยู่ในวัยทำงาน 
(อายุ 15 ปีข้ึนไป) 

217,461 
 

เรียนหนังสือ 
17,526 

 

ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 
147,177 

 

ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 
70,284 

 

ผู้มีงานทำ 
143,728 

 

อื่นๆ 
29,929 

 

ทำงานบ้าน 
22,829 
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มีอัตราร้อยละ 97.66 นั่นหมายความว่าผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 100 คน จะมีงานทำประมาณ 98 คน ซึ่งอัตรา
การจ้างงานในภาพรวม ปี 2563 มีสัดส่วนลดลงจากค่าเฉลี่ยปี 2562 ที่มีอัตราร้อยละ 98.24 

 ส่วนอัตราว่างงานซึ่งคำนวณจากผู้ว่างงานต่อผู้อยู่ในกำลังแรงงาน มีอัตรา 2.33 โดยเพศชายจะมี
อัตราการว่างงานสูงกว่าเพศหญิง กล่าวคือ เพศชาย มีจำนวน 2,136 คน (อัตราร้อยละ 1.45) ขณะที่เพศหญิง    
มีจำนวน 1,288 คน (อัตราร้อยละ 0.88) ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบอัตราการว่างงานกับปีที่แล้ว พบว่า เพิ่มขึ้นจาก
ค่าเฉลี่ย ปี 2562 ที่มีอัตราการว่างงานเฉลี่ยร้อยละ 1.71  

ตาราง แสดงประชากรจังหวัดสตูล จำแนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน ค่าเฉลี่ย ปี 2563 
(มกราคม – กันยายน 2563) 

สถานภาพแรงงาน รวม ชาย หญิง 

ประชากรรวม 285,174 143,832 141,342 

ประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป 217,461 109,227 108,234 

ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 147,177 85,608 61,569 

-  ผู้มีงานทำ 143,728 83,447 60,281 

-  ผู้ว่างงาน 3,424 2,136 1,288 

-  กำลังแรงงานรอฤดูกาล 25 25 - 

ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 70,284 23,619 46,665 

-  ทำงานบ้าน 22,829 403 22,426 

-  เรียนหนังสือ 17,526 8,505 9,021 

-  อ่ืนๆ 29,929 14,711 15,218 

ประชากรอายุต่ำกว่า  15  ปี 67,713 34,605 33,108 

อัตราการว่างงาน 2.33 1.45 0.88 

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสตลู 

หมายเหตุ : 1. อัตราการจ้างงานต่อกำลังแรงงาน  =  ผู้มีงานทำ  x  100        

                            ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน                         

2. อัตราการว่างงาน     =     ผู้ว่างงาน  x  100 

                       ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 
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สำหรับผู้มีงานทำ 143,728 คน  พบว่าทำงานในภาคเกษตรกรรม 66,100 คน (ร้อยละ 45.99  ของผู้มี
งานทำทั้งหมด) ส่วนผู้ทำงานนอกภาคเกษตรกรรม มีจำนวน 77 ,628 คน (ร้อยละ 54.01 ของผู้มีงานทำ
ทั้งหมด) เมื่อพิจารณากลุ่มผู้ทำงานนอกภาคเกษตรกรรมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) สาขาการขายส่ง      
การขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือนมากที ่สุด      
จำนวน 24,015 คน  2) สาขาโรงแรมและอาหาร จำนวน 12,385 คน 3) สาขาการผลิต จำนวน 9,473 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.71  8.62 และ 6.59 ของจำนวนผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรทั้งหมด ตามลำดับ 
สำหรับสาขาการจัดหาน้ำ บำบัด น้ำเสียมีผู้มีงานทำน้อยที่สุด จำนวน 124 คน คิดเป็น ร้อยละ 0.09  

แผนภูมิ แสดงผู้มีงานทำจังหวัดสตูล  จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตรกรรม   
3 อันดับแรกค่าเฉลี่ย ปี 2563 (มกราคม – กันยายน 2563) 

 

 

                                                         

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสตลู 

 

 เมื่อพิจารณาผู้มีงานทำตามอาชีพ ค่าเฉลี่ยปี 2563 (ค่าเฉลี่ยเดือนมกราคม-กันยายน 2563) พบว่า
อาชีพที่มีผู้ทำงานมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1) ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง จำนวน 
62,071 คน  2) พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด จำนวน 31,422 คน 3) อาชีพขั้นพื้นฐาน
ต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ จำนวน 13 ,724 คน คิดเป็นร้อยละ 43.19  21.86 และ 9.55 
ตามลำดับ  

แผนภูมิ แสดงผู้มีงานทำจังหวัดสตูล จำแนกตามอาชีพ 3 อันดับแรก ปี 2563 (มกราคม–กันยายน 2563) 
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ไม่มีการศึกษา

2,544 คน
1.77% ต ่ากว่าประถมศึกษา

19,146 คน
13.32% 

ประถมศึกษา

40,056 คน
27.87% 

มัธยมศึกษาตอนต้น

23,339 คน
16.24% 

มัธยมศึกษาตอนปลาย

28,744 คน
20.00%

มหาวิทยาลัย

29,802 คน
20.73% 

อื นๆ

73 คน
0.05% 

ไม่ทราบ

24 คน
0.02% 

 

 

. 

 

 

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสตลู 

 หากศึกษาถึงระดับการศึกษาของผู้มีงานทำพบว่า ผู้มีงานทำแยกตามระดับการศึกษา 3 อันดับแรก 
ได้แก่ 1) ประถมศึกษา จำนวน 40,056 คน 2) ระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 29,802 คน 3) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 28,744 คน คิดเป็นร้อยละ 27.87  20.73 และ 20.00 ตามลำดับ ขณะที่
ไม่ทราบการศึกษามีน้อยที่สุด จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 0.02  

แผนภูมิ แสดงผู้มีงานทำจังหวัดสตูล จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ 3 อันดับแรก 
    ค่าเฉลี่ย ปี 2563 (มกราคม – กันยายน 2563) 
 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสตลู 

 

    ในด้านสถานภาพการทำงานของผู้มีงานทำ พบว่าส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัว จำนวน 57 ,153 คน 
(ร้อยละ 39.76) รองลงมาเป็นลูกจ้างเอกชน จำนวน 48 ,083 คน (ร้อยละ 33.45) และมีสถานภาพ                  
การรวมกลุ่มน้อยที่สุด จำนวน 51 คน (ร้อยละ 0.04)   

แผนภูมิ แสดงผู้มีงานทำจังหวัดสตูล จำแนกตามสถานภาพการทำงาน ค่าเฉลี่ย ปี 2563  
(มกราคม – กันยายน 2563) 
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ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสตลู 

 สำหรับแรงงานนอกระบบ (จากคำนิยามของสำนักงานสถิติแห่งชาติ แรงงานนอกระบบ หมายถึง         
ผู้มีงานทำที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง และไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทำงานเช่นเดียวกับแรงงานในระบบ) 
ข้อมูลล่าสุดปี 2563 จากผลการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัด พบว่าผู้มีงานทำอยู่ในแรงงานนอกระบบ                  
มีจำนวน 81,853 คน คิดเป็นร้อยละ 57.49 ของผู้มีงานทำทั้งหมด ทั้งนี้  ทำงานในภาคเกษตรเป็นส่วนใหญ่ 
กล่าวคือ มีจำนวน 46,617 คน คิดเป็นร้อยละ 56.95 ขณะที่นอกภาคเกษตร  มีจำนวน 35,236 คน หรือ 
ร้อยละ 43.05 ซึ่งกลุ่มนอกภาคเกษตรนี้ พบว่าอุตสาหกรรมที่มีจำนวนแรงงานนอกระบบสูงสุด 3 อันดับแรก 
คือ 1) การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ ฯลฯ จำนวน 15,062 คน หรือร้อยละ 18.40                                      
2) ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร จำนวน 8,798 คน หรือร้อยละ 10.75  3) การผลิต จำนวน 3,541 คน 
หรือร้อยละ 4.33 สำหรับประเภทการจัดหาน้ำ การบำบัดน้ำเสีย มีแรงงานนอกระบบน้อยที่สุด จำนวน 114 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.14  

แผนภูมิ แสดงผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานนอกระบบจังหวัดสตูล 
จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตร (3 อันดับแรก) ปี 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสตลู 
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15-19 ปี
1,847 คน
2.26%

20-24 ปี
5,903 คน
7.21%

25-29 ปี
7,697 คน
9.40% 30-34 ปี

7,223 คน
8.82%

35-39 ปี
7,897 คน
9.65%

45-49 ปี

50-54 ปี
11,012 คน
13.45%

55-59 ปี
9,095 คน
11.11%

60 ปีขึ้นไป
11,077 คน
13.53%

เมื่อพิจารณาจำแนกตามอาชีพ พบว่ามีงานทำในอาชีพต่างๆ สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือ
ทางด้านการเกษตรและประมง จำนวน 45,090 คน 2) พนักงานบริการพนักงานขายในร้านค้าและตลาด 
จำนวน 21,024 คน  3) ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7,173 
คน คิดเป็นร้อยละ 55.09  25.69  และ 8.76 ขณะที่เสมียน และเจ้าหน้าที่ มีจำนวนผู้มีงานทำน้อยที่สุด 
จำนวน 91 คน หรือร้อยละ 0.11 

 

 

 

 

แผนภูมิ แสดงจำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานนอกระบบในจังหวัดสตูล จำแนกตามอาชีพ ปี 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสตลู 

 

เมื่อพิจารณาแรงงานนอกระบบ จำแนกตามอายุ พบว่าส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 40-44 ปี จำนวน 11,104 คน รองลงมา
คือผู้มีอายุในช่วง 60 ปี ขึ้นไป จำนวน 11,077 คน คิดเป็นร้อยละ 13.57 และ 13.53 ตามลำดับ สำหรับ
ช่วงอายุ 15-19 ปี มีแรงงานนอกระบบน้อยที่สุด จำนวน 1,847 คน คิดเป็นร้อยละ 2.26  

แผนภูมิ แสดงจำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานนอกระบบในจังหวัดสตูล จำแนกตามอายุ ปี 2563 
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ไม่มีการศึกษา

1,977 คน
2.42%

ต ่ากว่าประถมศึกษา

15,135 คน
18.49%

ประถมศึกษา

23,520 คน
28.73%

มัธยมศึกษาตอนต้น

15,075 คน
18.42%

มัธยมศึกษาตอนปลาย

16,719 คน
20.43%

อุดมศึกษา

9,427 คน
11.52%

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสตลู 

สำหรับด้านการศึกษา พบว่าแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา จำนวน 23,520 คน 
รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 16,719 คน คิดเป็นร้อยละ 28.73 และ 20.43 
ตามลำดับ สำหรับประเภทไม่มีการศึกษา มีน้อยที่สุด จำนวน 1,977 คน คิดเป็นร้อยละ 2.42 

 

แผนภูมิแสดงผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานนอกระบบในจังหวัดสตูล จำแนกตามระดับการศึกษา ปี 2563 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสตลู 

2) การส่งเสริมการมีงานทำ 
  2.1) การจัดหางานภายในประเทศ 
การส่งเสริมการมีงานทำในรูปแบบการจัดหางานมีทั้งการหางานในประเทศและต่างประเทศ   โดยการจัดหางาน
จังหวัดสตูล ช่วงปี 2563 (มกราคม – ธันวาคม 2563)  มีตำแหน่งงานว่างที่แจ้งผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัด
3,016 อัตรา มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 4.43 (ปี 2562 มีตำแหน่งงานว่างทั้งสิ้น 2,888  อัตรา)  
ส่วนยอดผู้ลงทะเบียนสมัครงาน ปี 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 784 คน ลดลงจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 
17.82 (ปี 2562 มีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 954 คน) ขณะที่ผู้ได้รับการบรรจุงานในปีนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 
2,049 คน ลดลงจากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 28.41 (ปี 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 2 ,862 คน) 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบตำแหน่งงานว่าง/การสมัครงาน/การบรรจุงาน ปี 2562 และปี 2563 
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ชาย

1,129 อัตรา
37.43%

หญิง

372 อัตรา
12.33%

ไม่ระบุเพศ

1,515 อัตรา
50.23% 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานจัดหางานจงัหวัดสตูล 

 

 

  2.2) ตำแหน่งงานว่าง 

            ปี 2563 พบว่าเป็นชาย 1,129 อัตรา (ร้อยละ 37.43 ของตำแหน่งงานว่างทั้งหมด) เพศ
หญิง 372 อัตรา (ร้อยละ 12.33) และไม่ระบุเพศ  1,515 อัตรา (ร้อยละ 50.23) การที่ตำแหน่งว่างไม่ได้ระบุ
เพศแสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการหรือนายจ้างพิจารณาเห็นว่างานโดยทั่วไป ไม่ใช่ว่าชายหรือหญิงก็
สามารถทำได ้และการไม่ระบุเพศจะมีผลดีในด้านโอกาสการคัดเลือกมากกว่า 

แผนภูมิ แสดงตำแหน่งงานว่างในจังหวัดสตูลแยกตามเพศ ปี 2563 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานจัดหางานจงัหวัดสตูล 

 เมื ่อพิจารณาถึงจำนวนผู ้มาลงทะเบียนสมัครงาน พบว่ามีจำนวนทั ้งสิ ้น 784 คน ชาย 414 คน              
(ร้อยละ 52.81) และหญิง 370 คน (ร้อยละ 47.19) และมีผู้ได้รับการบรรจุให้มีงานทำทั้งสิ้น 2,049 
คน โดยสัดส่วนเพศหญิงได้รับการบรรจุงานมากกว่าเพศชาย คือ  ผู้บรรจุงานที่เป็นเพศหญิงมีสัดส่วนร้อย
ละ 53.10 (1,088 คน) ขณะที่เพศชาย มีสัดส่วนร้อยละ 46.90 (961 คน) 

แผนภูมิ แสดงตำแหน่งงานว่าง/ผู้สมัครงาน/และการบรรจุงานในจังหวัดสตูล จำแนกตามเพศ ปี 2563 
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ที่มา : สำนักงานจัดหางานจงัหวัดสตูล 

 ตำแหน่งงานว่างตามระดับการศึกษา ปี 2563 พบว่า นายจ้างและสถานประกอบการ มีความต้องการ
จ้างงานผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด 1,086 อัตรา รองลงมาได้แก่ระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา 
975 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 36.01 และ 32.33 ตามลำดับ ระดับปริญญาตรี มีตำแหน่งงานว่างรองรับน้อยที่สุด
เพียง 272 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 9.01 สำหรับผู ้สมัครงาน ปี 2563 ส่วนใหญ่ เป็นผู้จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา จำนวน 321 คน รองลงมาเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 40.94 และ 
25.00 ตามลำดับ ขณะที่ผู้สมัครงานระดับประถมศึกษาและต่ำกว่า มีน้อยที่สุดเพียง 106 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.52 สำหรับการบรรจุงาน พบว่าผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้รับการบรรจุงานมากที่สุด โดยได้รับ   
การบรรจุงานทั้งสิ้น 687 คน รองลงมาเป็นระดับปริญญาตรี 576 คน คิดเป็นร้อยละ 33.53 และ 28.11 
ตามลำดับ ขณะที่ระดับปริญญาโท มีลูกจ้างได้รับการบรรจุงานน้อยที่สุด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.24  

 

แผนภูมิ แสดงตำแหน่งงานว่าง/ผู้สมัครงาน/บรรจุงานในจังหวัดสตูล จำแนกตามระดับการศึกษา ปี 2563 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานจัดหางานจงัหวัดสตูล 
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อำชีพ

ต่าแหน่งงานว่าง (อัตรา)

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน (คน)

บรรจุงาน (คน)

 ด้านอาชีพ พบว่า ปี 2563 อาชีพที่มีตำแหน่งงานว่างสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) อาชีพงานพื้นฐาน 
จำนวน 1,373 อัตรา  2) อาชีพเสมียน เจ้าหน้าที่ จำนวน 647 คน และ 3) ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง จำนวน 368 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 45.52  21.45 และ 12.20 ตามลำดับ ขณะที่ผู้ปฏิบัติงาน
ฝีมือด้านเกษตรและประมง (แปรรูปพื้นฐาน) มีตำแหน่งงานว่างรองรับน้อยที่สุด จำนวน 24 อัตรา หรือคิดเป็น
ร้อยละ 0.80 สำหรับอาชีพที่มีผู้สมัครงานสูงสุดคือ อาชีพเสมียน เจ้าหน้าที่ จำนวน 281 คน รองลงมาคือ 
อาชีพงานพื ้นฐาน จำนวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 35.84 และ 29.34 ตามลำดับ สำหรับอาชีพ                      
ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ มีการสมัครงานน้อยที่สุด จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.15 ส่วนการบรรจุงานมีการบรรจุงานในอาชีพเสมียน เจ้าหน้าที่มากที่สุด จำนวน 628 คน รองลงมาคือ
อาชีพพ้ืนฐาน จำนวน 582 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 30.65 และ 28.40 ตามลำดับ และผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้าน
เกษตรและประมง (แปรรูปพื ้นฐาน) มีการบรรจุพนักงานเข้าทำงานน้อยที ่สุด จำนวน 24 คน คิดเป็น                 
ร้อยละ 1.17  

แผนภูมิ แสดงเปรียบเทียบตำแหน่งงานว่าง/ผู้สมัครงาน/บรรจุงานจังหวัดสตูล จำแนกตามอาชีพ ปี 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานจัดหางานจงัหวัดสตูล 

หากศึกษาตามประเภทอุตสาหกรรมพบว่าประเภทอุตสาหกรรมที่มีตำแหน่งงานว่างสูงสุด 3 อันดับแรกในปี 
2563 คือ 1) เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง จำนวน 884 อัตรา 2) การผลิต จำนวน 601 อัตรา  
และ 3) การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจัก รยานยนต์ จำนวน 550 อัตรา คิดเป็น 
ร้อยละ 29.31  19.93  และ 18.24 ตามลำดับ สำหรับอุตสาหกรรมลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล มีตำแหน่ง
งานว่างรองรับน้อยที่สุด จำนวน 1 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 0.03 ส่วนการบรรจุงาน พบว่าอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุ
งานสูงสุด คือ การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์  จำนวน 504 คน รองลงมา
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คือ การผลิต จำนวน 489 คน คิดเป็นร้อยละ 24.60 และ 23.87 ตามลำดับ สำหรับอุตสาหกรรมลูกจ้างใน
ครัวเรือนส่วนบุคคล มีการบรรจุพนักงานเข้าทำงานน้อยที่สุด จำนวน 1 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง  แสดงจำนวนตำแหน่งงานว่างและการบรรจุงานจังหวัดสตูลจำแนกตามอุตสาหกรรม ปี 2563 

ประเภทอุตสาหกรรม 
ตำแหน่งงานว่าง บรรจุงาน 

อัตรา ร้อยละ อัตรา ร้อยละ 

1. เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 884 29.31 176 8.59 

2. การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 14 0.46 13 0.63 

3. การผลิต 601 19.93 489 23.87 

4. การก่อสร้าง 47 1.56 38 1.85 

5. ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ 3 0.10 4 0.20 

6. การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ 550 18.24 504 24.60 

7. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 92 3.05 69 3.37 

8. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 227 7.53 177 8.64 

9. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 23 0.76 23 1.12 

10. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 38 1.26 39 1.90 

11. กิจกรรมวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 113 3.75 113 5.51 

12. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 78 2.59 74 3.61 

13. ตัวกลางทางการเงิน 0 0.00 0 0.00 
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15-17 ปี
1 อัตรา
0.05%

18-24 ปี
250 อัตรา
12.20%

25-29 ปี
426 อัตรา
20.79%

30-39 ปี
906 อัตรา
44.22% 

40-49 ปี
360 อัตรา
17.57%

50-59 ปี
96 อัตรา
4.68%

60 ปีขึ้นไป
10 อัตรา
0.49%

14. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การใช้เช่า และบริการทางธุรกิจ 28 0.93 28 1.37 

15. การบริหารราชการ /การป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ 223 7.39 215 10.49 

16. การศึกษา 28 0.93 28 1.37 

17. การบริการด้านสุขภาพและงานด้านสังคมสงเคราะห์ 39 1.29 36 1.76 

18. ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 4 0.12 3 0.15 

19. กิจกรรมการบริการด้านอ่ืนๆ  21 0.70 17 0.82 

20. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 1 0.03 1 0.05 

21. องค์การระหว่างประเทศ และองค์การต่างประเทศอื่นๆ  และสมาชิก 0 0.00 0 0.00 

22.ไม่ระบุประเภทอุตสาหกรรม 2 0.07 2 0.10 

รวม 3,016 100.00 2,049 100.00 

ที่มา : สำนักงานจัดหางานจงัหวัดสตูล 

 ช่วงอายุของแรงงานที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุด ภาพรวมจังหวัดสตูล ปี 2563 พบว่า เป็น
แรงงานในช่วงอายุ 18-24 ปี 1,714 อัตรา รองลงมาคือช่วงอายุ 25-29 ปี 546 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 
56.83 และ 18.10 ตามลำดับ และช่วงอายุ 15-17 ปี มีตำแหน่งงานว่างรองรับน้อยที่สุด 11 อัตรา คิดเป็น
ร้อยละ 0.36 และผู้สมัครงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 18-24 ปี มากท่ีสุด 257 คน รองลงมาเป็นผู้สมัครงาน
ในช่วงอายุ 30 -39 ปี 175 คน คิดเป็นร้อยละ 32.78 และ 22.32 ตามลำดับ ขณะเดียวกันผู้อยู่ในช่วงอายุ 
30-39 ปี ได้รับการบรรจุงานสูงสุด 906 คน (44.22) รองลงมาคือช่วงอายุ 25-29 ปี 426 คน (20.79) 
และแรงงานช่วงอายุ 15-17 ปี ได้รับการบรรจุงานน้อยที่สุดเพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.05   

แผนภูมิ แสดงการบรรจุงานจังหวัดสตูล จำแนกตามช่วงอายุ ปี 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานจัดหางานจงัหวัดสตูล 
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ประเภทแรงงำนต่ำงด้ำว

2.2  แรงงานต่างด้าว 
 จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือ ณ เดือนธันวาคม 2563 มีจำนวน 773 คนดังนี้ 

 2.3.1 แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย 

  ณ ธันวาคม 2563 จังหวัดสตูล มีแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายทั้งสิ้น 773 คน ส่วนใหญ่เป็น
แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานตาม MOU 581 คน (ร้อยละ 75.16) รองลงมาคือ แรงงานต่างด้าว
ประเภทชั่วคราว (มาตรา 9) 185 คน (ร้อยละ 23.93) และแรงงานต่างด้าวที่ส่งเสริมการลงทุนและกฎหมาย
อ่ืนๆ (มาตรา 12) 7 คน (ร้อยละ 0.91) 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ แสดงแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจังหวัดสตูล จำแนกตามประเภทการได้รับอนุญาตคงเหลือ 

   ณ เดือนธันวาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานจัดหางานจงัหวัดสตูล 

 

 หากพิจารณาตามสัญชาติของแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายประเภทชั่วคราว (ตามมาตรา  9) 
185 คน พบว่ามีแรงงานต่างด้าวสัญชาติฟิลิปปินส์ มากที่สุด 35 คน รองลงมาได้แก่สัญชาติจีน 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.92 และ 10.27 ตามลำดับ ทั้งนี้อาชีพที่แรงงานต่างด้าวดังกล่าวข้างต้นเข้ามาทำงาน มาก
ที่สุด คือ  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 66 คน รองลงมาคือ ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และ
ผู้จัดการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 35.68 และ 32.43 ตามลำดับ ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในการส่งเสริม
การลงทุน เมื่อมีการเข้ามาลงทุนจากประเทศที่เป็นเจ้าของทุนจะส่งผู้บริหารระดับสูงเข้ามาดูแลกิจการใน



 
 

77 
 

ประเทศไทย รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพ (ผู้เชี่ยวชาญ) ช่างเทคนิคเข้ามาควบคุมงานโดยตรง ดังนั้น ภาครัฐจึงควร
ส่งเสริม ให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่แรงงานไทย เพื่อให้สามารถเข้าไปทำงานแทนคนต่างชาติในระดับ
ดังกล่าวโดยตรงได ้

          2.3.2) แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย 
  สำหรับแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย ณ เดือนธันวาคม 2563 คงเหลือ 2,249 คน 
โดยเป็นแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติมติ ครม. (พม่า ลาว กัมพูชา) 2,236 คน และแรงงานต่างด้าวประเภทชน
กลุ่มน้อย 13 คน คิดเป็นร้อยละ 99.42 และ 0.58 ตามลำดับ 
 2.4) แรงงานไทยในต่างประเทศ 

            ปี 2563 มีแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ  6 คน เป็น
เพศชาย 3 คน (50.00) และเพศหญิง 3 คน (50.00) เมื่อพิจารณาจากระดับการศึกษาของผู้ที่แจ้งความ
ประสงค์เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ส่วนใหญ่พบว่าเป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 คน คิดเป็นร้อย
ละ 66.66 รองลงมาคือ ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และ ปวส. ระดับการศึกษาละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.67   

 ส่วนของการอนุญาตให้ไปทำงานต่างประเทศ ปี 2563 (มกราคม – ธันวาคม 2563) มีจำนวน                
13 คน พบว่าทั้งหมดเดินทางแบบ Re-Entry (การกลับไปทำงานอีกครั้งหนึ่งโดยการต่ออายุสัญญามากที่สุด)  
แรงงานไทยในจังหวัดสตูลที่เดินทางไปทำงานตามที่ได้รับอนุญาต ภาพรวมปี 2563 พบว่า เดินทางไปทำงาน
ใน 2 ภูมิภาค คือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 69.23 และภูมิภาคตะวันออกกลาง                   
4 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 
 

  2.5) การแนะแนวและส่งเสริมการมีอาชีพ 
             กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำในจังหวัดสตูล ปี 2563 มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมี
งานทำรวม 4 กิจกรรม มีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 40 ครั้ง ผู้ได้รับประโยชน์รวม 3 ,336 คน กิจกรรมที่จัด 
ได้แก่ แนะแนวอาชีพ 30 ครั้ง ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 8 ครั้ง อบรมผู้รับงาน/ผู้นำกลุ่มรับ
งานไปทำที่บ้าน และประสานให้เกิดการรับงานไปทำที่บ้าน กิจกรรมละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.00  
20.00 และ 2.50 ตามลำดับ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผู้ไดรับประโยชน์แยกตามเพศพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพศ
หญิงมีมากกว่าเพศชาย กล่าวคือ เพศหญิงมีร้อยละ 59.29 ขณะที่เพศชายมีร้อยละ 40.71 

ตาราง แสดงกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานทำในจังหวัดสตูล จำแนกตามประเภทกิจกรรม  

กิจกรรมที่ดำเนินการ 
จำนวนครั้ง 

ที่จัด 

ผู้ได้รับประโยชน์ (คน) 

ชาย หญิง รวม 

1.  แนะแนวอาชีพ 30 1,196 1,823 3,019 
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2.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 8 162 134 296 

3.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพ่ือผู้สูงอายุ 0 0 0 0 

4. อบรมผู้รับงาน/ผู้นำกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน 1 0 14 14 

5. ประสานให้เกิดการรับงานไปทำที่บ้าน 1 0 7 7 

รวม 40 1,358 1,978 3,336 

ที่มา : สำนักงานจัดหางานจงัหวัดสตูล 

 

 

 

 

 

 

3) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 

 ปี 2563 (มกราคม – ธันวาคม 2563) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนา
ผู้ใช้แรงงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การฝึกเตรียมเข้าทำงาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน และการฝึกเสริมทักษะ เพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมประเทศต่างๆ 
และพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยภาพรวมของการฝึกต่างๆ มีดังนี้ 

 - การฝึกเตรียมเข้าทำงาน จำนวนทั้งสิ้น 57 คน หากพิจารณาตามกลุ่มอาชีพ พบว่า กลุ่มอาชีพที่มีการ
ฝึกเตรียมเข้าทำงานมี 3 กลุ่มอาชีพ 3 อันดับแรก คือ 1) ช่างเครื่องกล จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 35.09 2) ช่าง
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 29.82 และ 3) ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 
13 คน คิดเป็นร้อยละ 22.81   

 - การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จำนวนทั้งสิ้น 658 คน อัตราการฝึกเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว กล่าวคือ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 76.41 (ปี 2562 มีการฝึกยกระดับ จำนวน 373 คน) เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอาชีพที่ฝึกสูงสุด 
3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ธุรกิจและบริการ จำนวน 209 คน 2) ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 
178 คน และ 3) ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 31.76  27.05 และ 18.39 
ตามลำดับ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผู้ผ่านการฝึกในปี 2563 พบว่า มีจำนวน 620 คน คิดเป็นร้อยละ 94.22 และ
ได้ทำงาน จำนวน 495 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 75.23  
 

แผนภูมิ แสดงการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในจังหวัดสตูล จำแนกตามกลุ่มอาชีพ 
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ไดท้ างาน

ปี 2563 (มกราคม – ธันวาคม 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

       ที่มา : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล 

 

นอกจากนี้ มีการฝึกเสริมทักษะให้กับผู้สนใจ จำนวนทั้งสิ้น 260 คน (เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 พบว่า                 
มีสัดส่วนลดลง คิดเป็นร้อยละ 51.67) โดยพบว่ามีการฝึก 4 กลุ่มอาชีพ คือ 1) ช่างอุตสาหการ จำนวน 25 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.62  2) ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77  3) เกษตร
อุตสาหกรรม จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 และ 4) ธุรกิจและบริการ จำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.92 มีผู้ผ่านการฝึกคิดเป็นร้อยละ 100 และมีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับผู้สนใจ จำนวน 
189 คน กลุ่มอาชีพที่มีผู้สนใจเข้าทดสอบ 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มช่างไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์  
จำนวน 136 คน ค ิดเป ็นร ้อยละ 71.96  และ 2) กล ุ ่มช ่างเคร ื ่องกล จำนวน 53 คน ค ิดเป็น                            
ร้อยละ 28.04  

 ดัชนีตัวชี้วัดภาวะแรงงาน 
ภาวะด้านแรงงานมกีารเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สืบเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เช่น

สถานการณ์ทางการเมืองสับสนไร้ทิศทางที่ชัดเจน จะส่งผลถึงความเชื่อมั่นของนักธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ เกิด

การชะลอการลงทุน ชะลอการขยายกิจการ รวมถึงชะลอการจ้างงาน ในขณะที่การผลิตคนเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานของ

ภาคการศึกษายังคงมีอย่างต่อเนื่อง มิอาจชะลอตามตามภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจ จึงส่งผลต่อการว่างงาน การทำงาน

ต่ำระดับ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิต ต้นทุนการผลิต ฤดูกาล ทัศนคติทั้งของฝ่ายนายจ้าง และ

ผู้ใช้แรงงานเหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของภาวะด้านแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการจ้างงาน 

การเคลื ่อนย้ายแรงงาน  ฝีมือแรงงาน  มาตรฐานแรงงาน ฯลฯ ดังนั ้น การจะทราบความเคลื ่อนไหว หรือการ
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เปลี่ยนแปลงของภาวะแรงงานจึงต้องมีการพิจารณาศึกษาเพ่ือกำหนดตัวชี้วัด พร้อมทั้งติดตาม การเปลี่ยนแปลง  เพ่ือ

ศึกษาวิเคราะห์  ถึงสาเหตุของปัญหา  รวมถึงทำนายหรือคาดการณ์อนาคต อันจะเอ้ือประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการ

กำหนดแผนงานที่จะต้องทำให้สนองตอบต่อความต้องการของทุกกลุ่ม ทั้งนายจ้าง และผู้ใช้แรงงานรวมทั้งองค์กร

ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สถานการณ์แรงงานจังหวัดสตูล ปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม 2563) ฉบับนี้จะขอนำเสนอ

ตัวชี้วัดภาวะแรงงาน ดังนี้ 

1) อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน  

 อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน เป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงสภาพกำลังแรงงานในตลาดแรงงาน    
ของจังหวัดสตูล เมื่อเทียบกับประชากรวัยแรงงานทั้งหมด โดยคำนวณจากกำลังแรงงานในจังหวัด เมื่อเทียบกับ
ประชากรวัยแรงงานทั้งหมด โดยคำนวณจากกำลังแรงงานในจังหวัดสตูล เทียบกับประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้น
ไป ในจังหวัดสตูล จะพบว่า ค่าเฉลี่ยปี 2563 อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานจังหวัดสตูล มีอัตรา                
ร้อยละ 67.67   มีสัดส่วนลดลงเล็กน้อยจาก ค่าเฉลี่ยปี 2562 ที่มีอัตรา 70.23 

 

 

 

แผนภูมิ แสดงอัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี 2558 - 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสตลู 

หมายเหตุ : **ในส่วนของข้อมูลจากสำนักงานสถิตจิังหวัด ขอใช้ข้อมูลเฉลี่ย ปี 2563 (มกราคม – กันยายน 2563) ทั้งหมด 

เนื่องจากขอ้มูลไตรมาส 4 ปี 2563 อยู่ระหว่างการประมวลผลจึงไมส่ามารถนำมาเฉลี่ยรวมได้  

อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานในจังหวัด     =       กำลังแรงงานในจังหวัด x 100 

                  ประชากรที่มีอายุ 15 ปีข้ึนไปในจงัหวัด 
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อัตราการมีงานท่าในภาคการเกษตร

อัตราการมีงานท่านอกภาคการเกษตร

2) อัตราการมีงานทำ  

อัตราการมีงานทำต่อกำลังแรงงานเป็นตัวชี้วัดแสดงให้เห็นภาวการณ์มีงานทำในตลาดแรงงานของ
จังหวัด ว่ามีสัดส่วนมากน้อยเพียงใด สำหรับอัตราการมีงานทำในภาคเกษตรของจังหวัดสตูล ซึ่งคำนวณจากผู้มี
งานทำในภาคเกษตรในจังหวัดต่อกำลังแรงงานที่มีงานทำในจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ยปี 2563 (มกราคม-กันยายน 2563) 
พบว่าอัตราการมีงานทำในภาคเกษตรจังหวัดสตูล (ร้อยละ 45.99) ซึ่งมีอัตราลดลงร้อยละ 2.50 เมื่อเทียบ
กับค่าเฉลี่ยปี 2562 (ค่าเฉลี่ยปี 2562 มีร้อยละ 47.17) ขณะที่อัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตร (ร้อยละ 
54.01) มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.23 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยปี 2562 (ค่าเฉลี่ยปี 2562 ร้อยละ 
52.83) 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ แสดงอัตราการมีงานทำใน/นอกภาคเกษตรจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี 2559 - 2563 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสตลู 

 

 หมายเหตุ : อัตราการมีงานทำใน/นอกภาคเกษตรจังหวัด    =     ผู้มีงานทำใน/นอกภาคเกษตรจังหวัด x 100 

             ผู้มีงานทำในจังหวัด 

 

เมื่อพิจารณาอัตราการมีงานทำเฉพาะในส่วนภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยคำนวณจากจำนวนผู้มีงานทำใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเปรียบเทียบกับจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมด พบว่าอัตราการจ้างงานในภาคการผลิต 
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ค่าเฉลี่ยปี 2563 มีอัตรา 6.59 ลดลงจากค่าเฉลี่ยปี 2562 (ค่าเฉลี่ยปี 2562 มีร้อยละ 7.21) และเมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยปี 2561 พบว่ามีอัตราลดลง (ค่าเฉลี่ยปี 2561 มีร้อยละ 7.12)  

แผนภูมิ แสดงอัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี 2559 - 2563 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสตลู 

หมายเหตุ : อัตราการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัด   =  ผู้มีงานทำในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัด  x  100 

                                  ผู้มีงานทำในจังหวัด 

 

3) อัตราการว่างงาน   

 อัตราการว่างงานจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ยปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 2.33 และเมื่อพิจารณาแผนภูมิ
ประกอบด้านล่างจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นจากค่าเฉลี่ยปี 2562 ที่มีอัตราร้อยละ 1.71  

แผนภูมิ แสดงอัตราการว่างงานจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี 2559 - 2563 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสตลู 

 หมายเหตุ :   อัตราการว่างงานในจังหวัด  =    จำนวนผู้ไม่มีงานทำในจังหวัด x 100 

                      กำลังแรงงานในจังหวัด 
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4)  อัตราการบรรจุงาน 

อัตราการบรรจุงานเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของภาวการณ์ด้านแรงงาน              
ซึ่งสามารถศึกษาวิเคราะห์กับจำนวนตำแหน่งงานว่าง และจำนวนผู้สมัครงาน โดยเมื่อวิเคราะห์ จำนวนการ
บรรจุงานที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดดำเนินการ เทียบกับจำนวนตำแหน่งงานว่ างที่แจ้งผ่านสำนักงาน
จัดหางานจังหวัด พบว่าอัตราการบรรจุงานต่อตำแหน่งงานว่าง ปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม 2563) 
คิดเป็นร้อยละ 67.94 โดยลดลงจากปี 2562 ที่มีร้อยละ 99.10 ขณะที่อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัคร
งานภาพรวม ปี 2563 มีอัตราร้อยละ 261.35 มีสัดส่วนลดลงจาก ปี 25 62 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 
300.00  

แผนภูมิ แสดงอัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน/ตำแหน่งงานว่างในจังหวัด ค่าเฉลี่ย ปี 2562 และ 2563 

 
 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานจัดหางานจงัหวัดสตูล 

หมายเหตุ :  

1. อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานจังหวัดสตลู   =  ผู้ไดร้ับการบรรจุงานในจังหวัด x 100  

      ผู้สมคัรงานในจังหวัด 

2.  อัตราการบรรจุงานต่อตำแหนง่งานว่างจังหวัด  =  ผู้ได้รับการบรรจุงานในจังหวัด x 100 

      ตำแหน่งงานว่างในจังหวัด            

5)  อัตราการจ้างงานแรงงานต่างด้าว  

 อัตราการจ้างงานแรงงานต่างด้าวต่อจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมด ณ ธันวาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 2.12 
หมายถึง ผู้มีงานทำทุกๆ 100 คน จะมีการจ้างแรงงานต่างด้าวประมาณ 2 คน และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ธันวาคม 2562 พบว่าสัดส่วนการจ้างงานแรงงานต่างด้าวมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง คิดเป็นร้อยละ 30.94 

แผนภูมิ แสดงอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสตูล ณ เดือนธันวาคม ปี 2559 – ปี 2563 
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ที่มา : สำนักงานจัดหางานจงัหวัดสตูล 

 

6)  อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยในการ
ทำงานของสถานประกอบการ 

 อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานสถานประกอบกิจการ เป็นตัวหนึ่งที่แสดงให้
เห็นถึงภาวการณ์ด้านแรงงาน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสูงย่อมส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่  และ
ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงอัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานของสถานประกอบการในจังหวัดต่อจำนวนสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจทั้งหมดของจังหวัดพบว่า
ปี 2563 มีอัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 10.23 ส่วนกฎหมาย
ความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ มีอัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 13.51 

 

 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 ข้อมูลดา้นศาสนา 

- วัด        จำนวน    4๓ แห่ง 
 - ที่พักสงฆ์       จำนวน    ๒๙ แห่ง 

- มัสยิด         จำนวน  ๒๓๘ แห่ง   
 - โบสถ์คริสต์         จำนวน      ๓ แห่ง    

- ศาลเจ้า         จำนวน      ๓ แห่ง   
- ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์       จำนวน      ๓ ศูนย์  
- ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด (ศูนย์ตาดีกา)  จำนวน  ๒๐๘ ศูนย์   

ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูลข้อมลู  ณ  เดือนธันวาคม  ๒๕๖๓ 

 จำนวนผู้นับถือศาสนาต่างๆ  

  ศาสนา ชาย  (คน) หญิง (คน) รวม (คน) ร้อยละ 
  พุทธ ๓๗,๐๙๐ ๓๗,๓๘๘ ๗๔,๔๗๘ ๒๒.๙๘ 
  อิสลาม ๑๒๓,๔๗๑ ๑๒๔,๔๖๒ ๒๔๗,๙๓๓ ๗๖.๕๐ 
  อ่ืนๆ ๘๓๙ ๘๔๖ ๑,๖๘๕ ๐.๕๒ 

รวม ๑๖๑,๔๐๐ ๑๖๒,๖๙๖ ๓๒๔,๐๙๖ ๑๐๐ 
 

ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล  ข้อมูล  ณ  เดือนธันวาคม  ๒๕๖๓ 
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 7.2 ประเพณีและงานประจำปี 

 1) การเข้าสุนัต เป็นหลักการของศาสนาอิสลาม อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องความสะอาด คือ การขลิบ
ผิวหนังหุ้มส่วนปลายอวัยวะเพศชาย หรือเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า “เข้าแขก”หรือ “คิตาน” ซึ่งจะกระทำแก่
เด็กชายที่มีอายุระหว่าง 2-10 ปี ส่วนการจัดเลี้ยงอาหารในวันเข้าสุหนัต ถือว่าเป็นประเพณีอย่างหนึ่ง 
 2) พิธีกินเหนียว ประเพณีการกินเหนียว จะใช้ในหลายโอกาส เช่น แต่งงาน และเข้าสุนัต คำว่า  
“กินเหนียว” มิใช่ว่าเจ้าของจะบริการอาหารเฉพาะข้าวเหนียวเท่านั้น แต่เป็นการเลี้ยงอาหารธรรมดาทั่วไป 
 3) งานแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล เป็นการแข่งว่าว เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้าน 
หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว การแข่งขันว่าวจะจัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ -มีนาคม ของทุกปี มีการจัด
แข่งขัน 3 ประเภท คือว่าวเสียงดัง ว่าวขึ้นสูง ว่าวสวยงาม 
 4) งานเทศกาลถือศีลกินเจ จะจัดในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี ณ ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง อำเภอเมือง 
จังหวัดสตูล เทศกาลกินเจเป็นความเชื่อของชาวจีนที่ถือเอาวันที่ 1 เดือน 9 ของทุกปี เป็นการเริ่มต้นของการ
ไม่กินเนื้อสัตว์ ภายในช่วงเวลา 9-10 วัน ซึ่งในระหว่างนี้ก็ควรจะถือศีล ทำบุญทำทาน เพื่อเป็นการชำระทั้ง
ร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ 
 5) งานประเพณีลอยเรือของชาวเลเกาะหลีเป๊ะ งานประเพณีลอยเรือของชาวเลทำกันปีละ 2 
ครั้ง คือในเดือน 6 (พฤษภาคม) และเดือน 12 (พฤศจิกายน) ผู้ริเริ่ม คือ " โต๊ะฮีหลี " ซึ่งชาวเลถือว่าเป็นบรรพ
บุรุษคนสำคัญ เพราะเป็นผู้บุกเบิกเกาะนี้เป็นคนแรกและเป็นที่เคารพนับถือของชาวเลเป็นอย่างยิ่งในขณะมี
ชีวิตอยู่เมื่อโต๊ะฮีหลีตายไปแล้ว ชาวเลได้สร้างศาลาหรือศาลเป็นที่สิงสถิตดวงวิญญาณไว้ในบริเวณหมู่บ้าน เพ่ือ
รำลึกถึงคุณงามความดีและเคารพบูชา ถือกันว่าเป็นดวงวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวเลจะมาบนบานเพื่อขอพร
เป็นประจำก่อนจะออกไปทะเลเพื่อจับปลา เพราะมีความเชื่อว่าดวงวิญญาณจะบันดาลให้เกิดความเป็นสิริ
มงคลและอำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ     

 6) วันฮารีรายอ เป็นวันรื่นเริงประจำปีของชาวมุสลิม วันฮารีรายอ มีปีละ 2 ครั้ง คือวันฮารีรายอ 
-อิฏิลฟิตรี เป็นวันรื่นเริงเนื่องจากการสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน วันอิฏิลฟิตรีตรงกับวันที่หนึ่งของ
เดือน เชาวาล ซึ่งเป็นเดือนที่ 10 ทางจันทรคติ และวันฮารีรายออิฏิลอัตฮา หรือที่ เรียกว่า วันฮารีรายอหัจญี 
หมายถึงวันรื่นเริงเนื่องในวันเชือดสัตว์พลีชีพเป็นทานบริจาคอาหารแก่คนยากจนและประชาชนทั่วไป ตรงกับ
วันที่ 10 ของเดือนซุลอิจญะ เป็นเวลาเดียวกับการประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะของมุสลิมทั่วโลก ดังนั้น 
ชาวไทยมุสลิมจึงนิยมเรียกวันตรานี้ว่า วันอีดใหญ่  

 7) เดือนเราะมะฎอน (อาหรับ:  رمضان) หรือสะกดรอมะฏอนหรือรอมฎอนคือเดือนที่ 9 ของ
ปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์หรือปฏิทินอิสลามเป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า
เดือนบวชและถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญท่ีสุดเดือนหนึ่งมุสลิมจะต้องอดอาหารเพ่ือที่จะได้มีความรู้สึกถึงคนที่ไม่ได้
รับการดูแลจากสังคม เช่น คนยากจน เป็นต้นและเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่อัลกรุอานได้ถูกประทานลงมาเป็นทาง
นำให้กับมนุษย์มุสลิมจึงต้องอ่านอัลกุรอานเพื่อศึกษาถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์รู้ว่าการเป็นอยู่ในโลกนี้
และโลกหน้าจะเป็นอย่างไร และจะต้องทำตัวอย่างไร บ้างกิจกรรมพิเศษของมุสลิมนิกายซุนนะหฺคือการ
ละหมาดตะรอเวียะฮ์ ในยามค่ำของเดือนนี้เมื่อสิ้นเดือนเราะมะฎอนแล้วจะมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 1 เดือนเชา
วาลเรียกว่าอีดิลฟิตรี 

 8) งานวันเมาลิดกลางจังหวัดสตูล เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงหลักคำสอนและผลงาน
ของท่านศาสดามูฮัมหมัด เพ่ือเป็นการส่งเสริมสถานบันศาสนาอิสลามและพ่ือผนึกกำลังของพ่ีน้องมุสลิมในการ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่สำคัญของจังหวัด จัดขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%8D%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5
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 9) หนังตะลุงคน “หนังตะลุงคน” ตำบลอุใดเจริญ เป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิตในท้องถิ่นสืบทอดสู่ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และได้สัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีมาเม่ือครั้งอดีต  

 10) ประเพณี ไหว้ผีโบ๋ (ผีหมู่ หรือ พวกผีทั้งหมด) นิยามศัพท์ภาษาถิ่นใต้ คำว่า “โบ๋” แปลว่า               
หมู่ พวก ประเพณีไหว้ผีโบ๋ เป็นงานประเพณีท่ีมีความสำคัญ โดยได้สืบทอดกันมาคู่กับอำเภอทุ่งหว้าตั้งแต่อดีต
ในยุคแรก ๆ การไหว้ ผีโบ๋ได้แยกกระทำเป็นตระกูล แต่ละตระกูลไป ต่อมาเมื่อแต่ละตระกูลมีลูกหลานมากขึ้น              
จึงได้มาทำพิธีไหว้ร่วมกันเป็นพิธีใหญ่เพียงครั้งเดียว การไหว้ผีโบ๋ (ผีหมู่) หมายถึง การไหว้ผีหัวหลาด (บริเวณ
ตลาดหน้าโรงภาพยนตร์ทุ่งหว้าเก่า) ไหว้หน้าตลาด ไหว้กลางเมือง เพื่อทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ตายไปแล้ว ไม่มี
ญาติ คอยทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นั้นเอง    
 11) ดาระ ดาระเป็นศลิปะการแสดงที่นิยมกันเฉพาะหมู่ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสตูล ปัจจุบันดา
ระในจังหวัดสตูล มีเพียงคณะเดียวคือที่ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน สืบทอดต่อมาจากนายทอง มาลินี ซึ่ง
เคยเล่นดาระมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆ และมีคณะดาระเป็นของตนเอง ต่อมาเมื่อชราภาพลง ผู้ร่วมคณะได้แยกย้าย
กันไป บ้างก็ตายจากกันไป เหลือเพียงนายทอง มาลินี เพียงคนเดียว เมื่อหลายสิบปีมาแล้ว นายทอง มาลินี 
ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดให้นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา ซึ่งสังกัดกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้นใน
การถ่ายทอดการแสดงดาระที่โรงเรียนแห่งนี้ ผู้เรียนมีทั้งนักเรียนและครู จนนางสมศรี ชอบกิจ ครูโรงเรียนควน
โดนวิทยา สามารถแสดงได้ นายทอง มาลินี เป็นวิทยากรโรงเรียนนี้อยู่ประมาณ ๖-๗ ปีจนอายุมากขึ้น นาง
สมศรี ชอบกิจ จึงรับช่วงเป็นวิทยากรแทนและได้นำศิลปะการแสดงดาระนี้ไปเป็นหลักสูตรวิชาเลือกของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นอกจากนั้นยังถ่ายทอดให้กับชาวบ้านในละแวกนั้นที่สนใจ จนสามารถรับงานแสดง
ได้ ทั้งประเภทประชาชนทั่วไปและนักเรียน  
 
 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
           1. ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ที่ได้รับการสั่งสมถ่ายทอดและพัฒนาจนเกิดความเป็น
มาตรฐานจากอดีตถึงปัจจุบัน การประกอบอาชีพธรรมชาติเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบอาชีพ ทั้งใน
ด้านการประมง การเกษตร การพาณิชย์ และหัตถกรรม  ชาวจังหวัดสตูลได้นำภูมิปัญญาชาวบ้าน และ
เทคโนโลยีท้องถิน่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ ดังนี้  
        1.1 อาชีพประมง จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลยาว 144.80 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทำการประมง
ประมาณ 434 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประกอบอาชีพประมงประมาณ 4,675 ครัวเรือน การประกอบ
อาชีพประมง แสดงให้เห็นภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างเด่นชัด ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
       - ปิดอ่าว ต้องใช้เรือหลายลำ เรือแต่ละลำต้องบรรทุกฟากไม้ไผ่จำนวนมากพร้อมด้วยเสาหลัก                  
ใช้สำหรับปักฟากไม้ไผ่ ก่อนปักฟากไม้ไผ่ต้องสำรวจปากอ่าวเพื่อให้รู้และวิเคราะห์เกี่ยวกับน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณ
ปากอ่าวที่จะจับปลาและปักเสาสำรับผูกฟากไม้ไผ่ให้แน่นหนารอน้ำขึ้นเต็มที่ก็นำพากไม้ไผ่ไปผูกหลักไม้แสม                
เป็นแผงแต่ละช่วงของหลักไม้ เมื่อเสร็จแล้วก็รอให้น้ำลดจนแห้งปากอ่าว ปลาจะติดตกค้างอยู่ในฟากไม้ไผ่ 

- เชงเลง  ใช้ไม้ไผ่ลำยาวประมาณสองเมตรนำมาผ่าซีกเล็กๆ นำหวายมาถักรัดร้อยเป็นช่วงๆ 
คล้ายรูปสุ่มไก่หรือสุ่มปลา นำไปวางไว้ที่น้ำลึกประมาณหนึ่งเมตรครึ่ง โดยนำกิ่งข่อยหรือกิ่งไม้อื่นๆ สุมรวมทับ
ไว้บนเชงเลง ปลาจะเข้าไปอาศัยเป็นที่อยู่ ผู้ดักปลาจะไปยกเชงเลงหงายขึ้นจากน้ำ ปลาจะติดอยู่ที่ก้นของ
เชงเลงนั้นเอง    

- มะหลาด  ทำจากลำไม้ไผ่เหมือนเชงเลง แต่แบ่งส่วนต่างๆ เป็นสามส่วนหรือสามห้องโดยแต่ละ
ห้องจะเป็นทางเข้าของปลา เรียกทางเข้าว่า “งา” แต่ละห้องสามารถให้ปลาเข้าไปติดตามขนาดของปลา เช่น 
ห้องแรกปลาตัวใหญ่ ห้องที่สองปลาขนาดเล็กลง และห้องที่สามปลาขนาดเล็กมาก มะหลาดใช้ดักจับปลาตาม
ทางเดินของปลาหรือตามที่น้ำไหลขึ้นไหลลงตามธรรมชาติ 
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- เบ็ด  เบ็ดเป็นเครื่องมอืที่ใชจ้ับปลาชนิดหนึ่ง แต่มีหลายลักษณะ เช่น เบ็ดราว มีเชือกขึงติดกับ
เสาทั้งสองด้านหรือมีเสาด้านเดียว โดยมีเบ็ดผูกติดไว้เป็นช่วงสั้นๆ จนหมดสายเชือก และมีเหยื่อยเกี่ยวไว้ที่ตัว
เบ็ด ทิ้งไว้ 6-12 ชั่วโมง จึงไปกู้หรือเก็บปลาที่ติดเบ็ด , เบ็ดทง เป็นชื่อเรียกอุปกรณ์จับปลาชนิดหนึ่ง โดยใช้ไม้
ไผ่เหลาเป็นคันเบ็ดมีเชือกและตัวเบ็ดผู้ไว้ที่ปลายเบ็ดซึ่งสามารถไหวตัวอ่อนไปมาได้ ใช้จับปลาได้ทั้งน้ำจืดและ
น้ำเค็ม เหยื่อที่ใช้คือลูกปลาหรือปลาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ปนปน (กิ้งกือ) ปลาหมึก ไส้เดือน กบ เขียด ฯลฯ , เบ็ด
ชัด ประกอบด้วยตัวเบ็ดซึ่งผูกติดกับเชือกหรือเอ็น ยาวประมาณ 30-50 เมตร วิธีการใช้ นำเหยื่อมาเกี่ยวกับ
ตัวเบ็ดแล้วขว้างลงในแม่น้ำลำคลอง โดยให้ปลายเชือกผูกติดกับหลักหรือเสา  

      - บอกดักปลา  ทำจากไม้ไผ่มี 2 ลักษณะ คือ บอกดักปลาหรือลัน ใช้ลำไม้ไผ่ปล้องยาวหรือทะลุ
ปล้องข้อสุดท้ายปลายปล้องไว้โดยการใส่เหยื่อที่เป็นปลาเป็นหรือเน่าแล้วไว้ในปล้องไม้ไผ่ ปลาจะเข้าไปกิน
เหยื่อ ติดอยู่ในปล้องไม้ ถอยหลังออกมาไม่ได้ วิธีดักนั้นวางบอกหรือลันไว้ในน้ำบนพื้นดิน , บอกดักปลา ใช้ไม้
ไผ่ยาว ตามความลึกของน้ำ นำมาเจาะรูเหนือข้อปล้องให้ปลาสามารถเข้าไปกินเหยื่อได้ เอาปล้องไม้ไผ่ปักลงใน
ดินที่จมน้ำ เอาถุงพลาสติกผูกมัดไว้บนปลายกระบอกไม้ไผ่โดยเป่าลมให้ถุงพลาสติกโป่ง เมื่อปลาเข้าไปกินเหยื่อ
ที่ล่อไว้และ โผล่ขึน้มาเพ่ือหายใจก็จะติดในถุงพลาสติกท่ีเป่าลมไว้  

- ไซ เป็นเครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่ง ซึ่งมีหลายรูปแบบและแต่ะละรูปแบบมีลักษณะ การทำและ
การใช้แตกต่างกัน ได้แก่ ไซนั่ง คือ  ไซที่ทำปากหรือช่องไว้ตรงด้านข้างตอนล่าง เมื่อนำไปดักปลาจะวางใน
แนวตั้ง, ไซนอน  คือ ไซที่มีปากหรือช่องอยู่ตรงกลางตัวไซเป็นระยะๆ หรืออยู่ตอนหัวและท้ายของไซ เวลาดัก
ไซชนิดนี้ จะวางอยู่ในแนวนอน  

- ส้อน  เป็นเครื่องมือดักสัตว์น้ำ มีลักษณะและวิธีการดักคล้ายไซ แต่เล็กกว่าไซ ทำจากไม้ไผ่หรือ   
ทางของกะพ้อหรือทางจาก ใช้ดักสัตว์น้ำตรงบริเวณท่ีมีน้ำไหล เช่น คู หรือ ร่องน้ำ หรือบริเวณคันนา  

- สุ่ม  เป็นเครื่องมือจับปลาน้ำจืดตามห้วย หนอง คลอง บึง ซึ่งมีน้ำไม่ลึกนัก สุ่มมีลักษณะเป็น
รูปทรงกลมตรงกลางป่องออกและขยายกว้าง ตรงปากสุ่มสูงประมาณ 50 - 70 เซนติเมตร ส่วนบนสุดเรียกว่า 
หัวสุ่ม มีช่องว่างสามารถล้วงมือเข้าไปจับปลาได้ บริเวณหัวสุ่มทำด้วยไม้เป็นรูปวงแหวน เส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 8-10 เซนติเมตร   

- โพง  เป็นเครื่องมือสำหรับวิดน้ำเข้านา มีหลายลักษณะได้แก่ โพงปี๊บ ทำจากปี๊บโดยตัดด้านที่
เป็นฝาออก ใช้ไม้ตีขนาบไว้ 2 ข้าง สำหรับเป็นที่ยึดของเชือก 2 ด้าน ใช้แรงคนสำหรับวิดน้ำ, โพงรูปเรือครึ่ง
ท่อน ทำจากกาบหมากหรือสังกะสี ใช้แรงคนในการวิดน้ำ 

 - โป๊ะ  เป็นการจับปลาอีกวิธีหนึ่ง โดยใช้ไม้ไผ่กั้นเป็นคอกเปิดช่องทางให้ปลาเข้าไป แล้วใช้อวน
ดัก เป็นวิธีการที่อาศัยธรรมชาติของลม เมื่อลมพัดทำให้เกิดคลื่น คลื่นทำให้ไม้ไผ่ที่ปักไว้เป็นคอกดักปลานั้นเกิด
การสั่นไหว ปลาเห็นแสงและเงาของไม้ไผ่เกิดความกลัวและหลงกลจึงว่ายไปตามช่องทางของโป๊ะเข้าไปติดอวน     

1.2 อาชีพเกษตร ชาวสตูลส่วนใหญ่ทำการเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำสวน ทำไร่ และ เลี้ยง
สัตว์ พืชเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ได้แก่ ยางพารา ข้าว มะพร้าว กาแฟ มะม่วงหิมพานต์ ปาล์มน้ำมัน และไม้
ผลชนิดต่างๆ ส่วนสัตว์เลี้ยง ได้แก่ แพะ โค กระบือ สุกร ไก่ เป็ด ฯลฯ ชาวสตูลได้นำเอาประสบการณ์ชีวิตมา
ประยุกต์  ปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ทำให้เกิดภูมิปัญญาทางเทคโนโลยีชาวบ้าน เป็นการประดิษฐ์คิดค้น
เครื่องมือทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและเป็นแบบอย่างแก่ชนรุ่นต่อไป เช่น 

 - ระหัดวิดน้ำ  เป็นเครื่องมือในการวิดน้ำ เข้าสวนเพื่อทำการเกษตร มีหลายรูปแบบ ทั้งที่ใช้
กำลังคน กำลังสัตว์ กำลังเครื่องยนต์ และกำลังน้ำ 

- แร้ว  เป็นเครื่องมือสำหรับดักสัตว์หรือจับสัตว์ มีหลายรูปแบบได้แก่ แร้วขอน สำหรับดักสัตว์ 
เช่น ชะมด อีเห็น เสือปลา และสัตว์อื ่นๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน , แร้วบ่งหรือแร้วคัน สำหรับดัก กระจง 
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กระต่าย ชะมด กวาง และไก่ป่า , แร้วครอบ ลักษณะคล้ายสุ่มสำหรับดักหรือครอบสัตว์ประเภทไก่ป่า นกคุ้ม 
และ กระต่าย  

- ครุน  เป็นเครื่องมือสำหรับดักนกเขาใหญ่ และนกเขาชวา  โดยใช้นกอีกตัวที่เลี้ยงไว้เป็นนกต่อ                
เมื่อนกต่อขันนกป่าจะบินมาเกาะที่คานครุนจึงถูกตาข่ายปิดคลุมทับนกป่าเอาไว้ 

- นูคัน (ธนูคัน) เป็นเครื่องมือล่าสัตว์ คันธนูทำจากไม้ไผ่ สายธนูทำจากหวาย ตรงกลางเส้นหวาย                 
ถักเป็นรางของลูกกระสุนที่ปั้นจากดินเหนียวตากให้แห้ง จะต้องยิงกระสุนดินอย่างถูกวิธี มิฉะนั้นจะถูกมือของผู้
ยิง การเก็บรักษาเก็บไว้เหนือเตาไฟเพราะควันหรือเขม่าไฟจะทำให้ธนูมีอายุการใช้งานนานและทำให้ธนูมีคัน
เป็นเงางาม  

- ลูกดอก เป็นเครื่องมือล่าสัตว์ของซาไก ใช้ไม้ซางลำยาวเป็นกระบอกเป่า ลูกดอกท่ีใช้จุ่มยางน่อง
(ยางไม้ชนิดหนึ่ง) ซาไกใช้ลูกดอกในการล่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารเท่านั้น การเป่าลูกดอกถือเป็นภูมิปัญญาของซา
ไกโดยเฉพาะ  

- มุ้งดักแมลง เป็นเครื่องมือจับแมลง โดยใช้มุ้งลวดทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยม เปิดช่องว่างที่ตีนมุ้งให้
แมลงสามารถเข้าไปกินเหยื่อได้ ใช้เปลือกจำปาดะเป็นเหยื่อล่อแมลง แมลงกินเหยื่อเสร็จจะบินไปติดมุ้งลวดถ้า
ทำมุ้งลวด ไว้บนบ่อปลา แมลงก็จะเป็นเหยื่อของปลาต่อไป 

- แร่ง  เป็นอุปกรณ์ไล่สัตว์ที่กินผลไม้ เช่นกระรอก กระแต ค้างคาว และนก ฯลฯ ใช้ปี๊บหรือ
กระป๋องขนาดใหญ่ เจาะรูด้านบน เพ่ือแขวนเชือกและไม้เคาะปี๊บสายเชือกจะยาวถึงพ้ืนดิน สามารถดึงเชือกให้
ไม้ที่แขวนไว้กระทบข้างกระป๋องหรือปี๊บส่งเสียงดังทำให้สัตว์ทีกินผลไม้ตกใจหนีไป  

     2. ภาษา ของจังหวัดสตูลประกอบด้วยกลุ่มชน 2 วัฒนธรรม ได้แก่ ชาวไทยมุสลิมมีเชื้อสายมลายู
เดิม บางส่วนยังใช้ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน กับชาวไทยพุทธซึ่งมีความสัมพันธ์กับเมืองนครศรีธรรมราช 
พัทลุง สงขลา และ ตรังมาแต่อดีต เนื่องจากว่า เมืองสตูลตกอยู่ภายใต้การปกครองของเมืองนครศรีธรรมราช
มายาวนาน จึงได้รับอิทธิพลด้านภาษาไทยท้องถิ่นภาคใต้ จนกลายเป็นลักษณะเด่นประการหนึ่งของจังหวัดนี้ 
คือชาวไทยมุสลิมส่วนใหญ่พูดภาษามลายูไม่ได้ ทุกวันนี้ยังคงหลงเหลืออยู่ไม่กี่ท้องที่ ที่ชาวไทยมุสลิมนิ ยมใช้
ภาษามลายู ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ตำบลเจ๊ะบิลัง ตำบลตำมะลัง ตำบลปูยู ตำบลบ้านควน และตำบลฉลุงบาง
หมู่บ้าน 

   - ภาษาถิ่นจังหวัดสตูล จากเอกสารรายงานการวิจัยของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
พ.ศ.2542  เรื่อง ภาษาถ่ินจังหวัดสตูล ได้จำแนกลักษณะภาษาถ่ินจังหวัดสตูลออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้  

กลุ่มที่ 1  พูดภาษามลายูในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ตำบลเจ๊ะบิลัง ตำบลตำมะลัง ตำบลปูยู และ
ตำบลฉลุง (บางหมู่บ้าน)  

กลุ่มที่ 2  พูดภาษาใต้สตูลสำเนียงควนโดนลักษณะเด่นอยู่ที่การออกเสียงท้ายคำหรือตอนจบ
ประโยคมักขึ้นเสียงสูง นิยมพูดกันในท้องที่อำเภอควนโดน ตำบลทุ่งนุ้ยของอำเภอควนกาหลง และบางท้องที่
ของอำเภอเมืองสตูล ซึ่งติดต่อกับอำเภอควนโดน 

กลุ่มที่ 3  พูดภาษาใต้สตูลสำเนียงละงู มีลักษณะเด่นที่การใช้คำเฉพาะถิ่น เป็นที่เข้าใจยากของ
คนต่างถ่ินนิยมพูดกันในหลายตำบลของอำเภอละงู  

กลุ่มที่ 4  พูดภาษาใต้สำเนียงทั่วไป คล้ายคลึงกับจังหวัดใกล้เคียง คือ พัทลุง ตรัง สงขลา และ
นครศรีธรรมราช ถือเป็นคนส่วนใหญ่ของจังหวัดสตูล 

7.4 ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP 
จังหวัดสตูล ดำเนินการสนับสนุนและพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อส่งเสริม 

และสนับสนุนให้ชุมชนมีการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมให้เกิดอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง นำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการทำงานบูรณาการกับ
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ส่วนราชการทุกภาคส่วน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย OTOP     
ระดับอำเภอ จังหวัด ภาค และระดับประเทศ   

 1) การลงทะเบียน OTOP  

 ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียนในปี 2557-2563 จำนวนทั้งสิ ้น 581 ราย 
1,417 ผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งเป็นประเภทผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

ประเภท จำนวน(ผลิตภัณฑ์) 
อาหาร 884 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 183 
ของใช้ ของฝาก ของที่ระลึก 186 
เครื่องดื่ม 63 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 101 
รวม 1,417 ผลิตภัณฑ์ 

*ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2564 

 

 2) การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2562 

 การดำเนินงานคัดสรร OTOP ประจำปี 2562 ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมคัดสรรทั้งสิ้น 139 ราย 
ผ่านการคัดสรรระดับดาว 137 ราย  ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 ราย โดยแยกเป็นระดับดาว ดังนี้ 

ระดับดาว ปี 2559 (ผลิตภัณฑ์) ปี 2562 (ผลิตภัณฑ์) 
1 ดาว 7 3 
2 ดาว 5 15 
3 ดาว 29 49 
4 ดาว 63 59 
5 ดาว 10 11 
รวม 114 ผลิตภัณฑ์ 137 ผลิตภัณฑ์ 

 

 3) รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 

  ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP มีเป้าหมายในปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากปี 2562 
โดยยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สตูล เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 13 ดังตารางต่อไปนี้ 

ยอดจำหน่าย 
2561(บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 

1,061,608,810 1,314,921,006 1,496,664,285 
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ผลิตภัณฑ์ขายดี 10 อันดับ 
1. ผลิตภัณฑ์จากไข่มุก 
2. ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก 
3. ผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะ 
4. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอาหารทะเล 
5. โรตี – ชาชัก 
6. ผลิตภัณฑ์จากคลุ้ม 
7. ขนมพ้ืนเมือง 
8. ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 
9. ผลิตภัณฑ์น้ำพริก 
10. ผลิตภัณฑ์เครื่องแกง 

 
 

 

4) จำนวนกลุ่ม D (กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา) ปี 2562 จำนวน 1,323 ผลิตภัณฑ์ 
5) ผลิตภัณฑ์เด่นระดับจังหวัด Provincial Star OTOP ( PSO) 5 ผลิตภัณฑ์ 

สินค้าเด่น 5 ประเภท 1.แยมเมล่อน อำเภอทุ่งหว้า 2.กาแฟพ้ืนเมือง อำเภอเมือง 3.เครื่องประดับมุก อำเภอ
ท่าแพ 4.เต่ากะลามะพร้าว อำเภอละงู 5.น้ำมันไพล อำเภอควนโดน 
 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน 

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพ่ือรองรับนโยบายรัฐบาลใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกระบวนการเตรียมความพร้อมชุมชน สร้างความน่าสนใจให้นักท่องเที่ยวเข้า
มาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในแอ่งเล็ก (หมู่บ้าน/ชุมชน) และการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้กระจายอยู่กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนบนพื้นฐานเสน่ห์ ภูมิ
ปัญญา วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ที่คัดแปลงให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ซึ่งท้ายสุดเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
หมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนมีความสุข  ในชุมชนท่องเที่ยวจำนวน 31 หมู่บ้าน ใน 7 อำเภอ ประกอบด้วย 

1. อำเภอเมืองสตูล  จำนวน  8 ชุมชน 
2. อำเภอละงู   จำนวน  5 ชุมชน 
3. อำเภอทุ่งหว้า  จำนวน  6 ชุมชน 
4. อำเภอควนกาหลง  จำนวน  4 ชุมชน 
5. อำเภอควนโดน  จำนวน  3 ชุมชน 
6. อำเภอท่าแพ   จำนวน  1 ชุมชน 
7. อำเภอมะนัง   จำนวน  4 ชุมชน 

โดยจังหวัดสตูลมีเป้าหมาย  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ มีรายได้เพ่ิมขึ้น ยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานรากให้เข้มแข็ง โดยมีการเชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กับเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองหลัก เมือง
รอง และแอ่งท่องเที่ยว จำนวน 31 แห่งของจังหวัดสตูล การพัฒนาคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
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OTOP กลุ่มปรับตัวเข้าสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) จำนวน 324 ผลิตภัณฑ์ ใน 31 ชุมชนท่องเที่ยวและการสร้าง
ตลาดที่ชุมชนดึงคนเข้าหมู่บ้าน ด้วยชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เกิดการกระจายรายได้หมุนเวียนเพิ่มข้ึน 
 จังหวัดสตูล มีชุมชนท่องเที่ยว O T O P  นวัตวิถ ี ที่เป็นต้นแบบของการท่องเที่ยว 7 แห่ง ดังนี้ 

1. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบากันเคย  หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล 
2. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านตะโล๊ะใส   หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู 
3. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าข้ามควาย หมู่ที่ 6 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า 
4. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโตนปาหนัน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง 
5. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านควนโดน  หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน 
6. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านสาคร  หมู่ที่ 2 ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ 
7. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านผัง 7 10 45 หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง 
ซึ่งทั้ง 7 ชุมชนท่องเที่ยวมีความพร้อมในด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

และด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ ที่จะรองรับนักท่องเที่ยวมาเยือนสู่ชุมชน 

 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1 แหล่งน้ำธรรมชาติ 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ ในจังหวัดสตูล ไม่มีแม่น้ำสายใหญ่ มีเพียงแม่น้ำสายสั้น ๆ และแคบ ซึ่งมีต้น
กำเนิดมาจากเทือกเขาทางทิศเหนือและทิศตะวนออก โดย ชาวบ้านเรียกแม่น้ำเหล่านี้ว่า “คลอง” และมีคลอง
ที่สำคัญแบ่งเป็น 4 ระบบลำน้ำ ดังนี้ 
  1. คลองละงู หรือคลองลำโลน ต้นน้ำอยู่บริเวณเทือกเขาด้านใต้ของจังหวัดตรังและพัทลุงไหลมา
ทางด้านเหนือของจังหวัดสตูล ตามแนวเส้นแบ่งเขตอำเภอละงูและอำเภอควนกาหลง ไหลมาบรรจบกับคลอง                
ปากบารา คลองนี้ยาวประมาณ 47 กิโลเมตร บริเวณปากคลองก่อนไหลลงสู่ทะเลจะกว้างกว่าด้านในซึ่งบริเวณ
ปากคลองปากบารานี้ เองที่ใช้เป็น ท่าเทียบเรือสำหรับการเดิน ทางไปอุทยานแห่งชำติหมู่เกาะตะรุเตา และ               
หมู่เกาะเภตรา ส่วนคลองแยกด้านเหนือยัง คงชื่อคลองละงูเหมือนเดิมไหลออกทะเลบริเวณบ้านบ่อเจ็ดลูกและ
เกาะตะโล๊ะแบนและมีพื้นที่รับน้ำฝน 937.08 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,000 มิลลิเมตรต่อปี 
และปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย 709.06 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อปี 
  2. คลองดุสน หรือคลองมำบัง ต้นน้ำอยู่บริเวณเทือกเขาระหว่างอำเภอควนกาหลงและอำเภอ     
ควนโดนประกอบด้วย ห้วยเล็กๆ หลายสายไหลมารวมกัน ผ่านเขตเทศบาลเมืองสตูล สถานีตำรวจน้ำเกาะนก 
และไหลออกสู่ทะเลบริเวณอ่าวตำมะลัง มีพื้นที่รับน้ำฝน 391.30 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำฝน เฉลี่ย 
2,100มิลลิเมตรต่อปี และ ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย 679.38 ล้านลูกบาศกเมตรต่อปี 
  3. คลองท่าแพ หรือคลองบาราเกต ต้นน้ำอยู่บริเวณเขาสามยอด ดอนสีเดน ไหลผ่านอำเภอ       
ควนกาหลงเข้า สู่อำเภอท่าแพ และไหลออกสู่ทะเลบริเวณปากอ่าวเกาะแดง สำหรับส่วนที่ไหลผ่านอำเภอท่า
แพ มักเรียกว่าคลองท่าแพ มีพ้ืนที่รับน้ำฝน 452.16 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,200มิลลิเมตรต่อ
ปี และปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย 1,100 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
  4. คลองลำโลนน้อย ต้นน้ำอยู่บริเวณเขาเขียว เขาใคร เขาโต๊ะ ไหลผ่านเขตอำเภอควนกาหลง      
มาบรรจบกับคลองละงูที ่บ้านตำแหลมเป็นคลองที่มีสายน้ำไหลตลอดทั้งปีคลองท่าจีน ต้นน้ำเกิดบริเวณ
เทือกเขาติดกับประเทศมาเลเซีย เขตอำเภอเมืองสตูล คลองสายนี้อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองไหล
ออกสู่ทะเลบริเวณอ่าวท่าจีน 
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ภาพแสดงลุ่มน้ำสาขาที่สำคัญของจังหวัดสตูล 

 
ที่มา : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ  มิถุนายน 2562 
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ตารางแสดงลุ่มน้ำสาขาและแหล่งน้ำสำคัญ 
 

รหัสและชื่อลุ่มน้ำสาขา ครอบคลุมอำเภอ แหล่งน้ำที่สำคัญ 

2511 ลุ่มน้ำสาขาคลองละงู 
 

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

คลองละงู และ 
คลองลำโลน 
 

2512 ลุ่มน้ำสาขาคลองมำบัง 
 

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

คลองดุสน หรือ 
คลองมำบัง 
 

2513 ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่ง 
         ตะวันตกตอนล่าง 
 

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

คลองท่าแพ 
คลองน้ำเค็ม 
คลองท่าจีน และ 
คลองบุโบย 
คลองลิพัง และ 
คลองหญ้าระ 

หมายเหตุ รหัสและช่ือลุม่น้ำสาขา รวมถึงขอบเขตลุ่มน้ำสาขา ยดึถือตามคณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ 
จากรายงานมาตรฐานลุ่มน้ำและลุม่น้ำสาขา (สิงหาคม 2538) 
ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง (ต.ทุ่งหว้า) มีลำน้ำท่ีไหลลงจังหวัดตรัง 

ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัดสตูล  
ข้อมูล ณ  เดือนมิถุนายน 2562 

- แหล่งน้ำชลประทาน 
 แหล่งน้ำชลประทานที่มีอยู่ในจังหวัดประกอบด้วย แหล่งน้ำตามโครงการชลประทานขนาดกลาง
โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการหมู ่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย  - มาเลเซีย โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่สร้างแล้วเสร็จถึงปัจจุบันจำนวน 144 แห่ง สามารถกักเก็บ
น้ำได้ประมาณ 3,100,000 ลบ.ม. และ มีพ้ืนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการชลประทานทั้งสิ้น 125,480 ไร่ 
โครงการชลประทานขนาดกลาง 3 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการฝายดุสน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดนพื้นที่ 32,600 ไร่ 
2. โครงการประตูระบายน้ำบาโรย ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู พ้ืนที่ 3,000 ไร่ 
3. โครงการฝายคลองท่าแพ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน พ้ืนที่ 13,200 ไร่ 
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ตารางแสดงข้อมูลโครงการชลประทานสตูล 

ลำดับ โครงการ 
จำนวน
โครงการ 

พื้นที่ชลประทาน
ได้รับประโยชน์ (ไร่) 

ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ 

1 ชลประทานขนาดกลาง 3 40,370 4,800 
2 ชลประทานขนาดเล็ก 89 46,580 10,668 

3 โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย-
มาเลเซีย (ปชด.) 

14 8,600 2,142 

4 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พรด.) 7 3,600 1,331 

5 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 6 7,260 770 

รวม 119 106,410 19,711 

ที่มา : โครงการชลประทานสตูล  
ข้อมูล ณ เดือนมิถนุายน 2562 

  8.2 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

   จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี ประมาณ 879,355.76 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 47.03 ของพ้ืนที่จังหวัด (คิดจากเนื้อที่จังหวัด ประมาณ 1,869,752.15 ไร่ โดยพ้ืนที่ดังกล่าวนับรวมพ้ืนที่ที่เป็น
ส่วนของน้ำทะเล) แบ่งออกเป็น 

- ป่าบก เนื้อท่ี ประมาณ 556,650 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 29.77 ของพ้ืนที่จังหวัด 
- ป่าชายเลน เนื้อที่ ประมาณ 322,705.76 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 17.26 ของพ้ืนที่จังหวัด 

 (1) ป่าสงวนแห่งชาติ 
       ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดสตูลมีจำนวน 18 ป่า เนื้อที่ประมาณ 729,974.55 ไร่ (รวม

พ้ืนที ่     ทับซ้อนอุทยานแห่งชาติวนอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า)  
(2) อุทยานแห่งชาติ 
      จังหวัดสตูลมีอุทยานแห่งชาติ จำนวน 3 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 1,241,406.25 ไร่ แบ่งเป็น 

 ➢ พ้ืนที่บก  เนื้อที่ประมาณ  304,693.75  ไร่ 
 ➢ พ้ืนที่น้ำ  เนื้อที่ประมาณ   936,712.50  ไร่ 

อุทยานแห่งชาติในพ้ืนที่จังหวัดสตูล มีจำนวน 3  แห่ง ได้แก่ 
 ➢อุทยานแห่งชาติทะเลบันเนื้อที่ประมาณ  122,500  ไร่ 

 ➢อุทยานแห่งชาติตะรุเตาเนื้อที่ประมาณ  931,250  ไร่ 
 ➢ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เนื้อที่ประมาณ 308,987 ไร่ (พื้นที่จังหวัดตรัง-สตูล)  
สำหรับท้องที่จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ประมาณ 187,656.25 ไร่ 

 (3) วนอุทยาน 
      จังหวัดสตูลมีวนอุทยาน จำนวน 1 แห่งเนื้อที ่ประมาณ 11,077.25 ไร่ ได้แก่ วนอุทยานธารา

สวรรค์ อยู่ในเขตพ้ืนที่อำเภอควนกาหลง 
 (4) ป่าไม้ถาวรของชาติ 
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      จังหวัดสตูล มีป่าไม้ถาวรของชาติ จำนวน 1 ป่าคือป่าควนทังและป่าเขาขาว พื้นที่ประมาณ 
3,092 ไร่ 

 (5) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
      จังหวัดสตูลมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 2 แห่ง ได้แก ่

 ➢ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด เนื้อที่ประมาณ 805,000 ไร่ (พื้นที่จังหวัดตรัง-
พัทลุง-สงขลา-สตูล) สำหรับท้องที่จังหวัดสตูล มีเนื้อท่ีประมาณ 88,250.00 ไร่  

 ➢ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง เนื้อที่ประมาณ 113,721 ไร่ (พื้นที่จังหวัดสงขลา- 
สตูล) สำหรับท้องที่จังหวัดสตูล มีเนื้อที่ประมาณ 49,243.00 ไร่ 

 (6) เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
      จังหวัดสตูลมีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 12,770 ไร่ ได้แก่ เขตห้ามล่า

สัตว์ป่าหนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา (พื้นที่เป็นภูเขา เนื้อที่ 12,500.00 ไร่ พื้นที่เป็นหนองน้ำ เนื้อที่ 
270.00 ไร่) 

 (7) ป่าชายเลน 
      พื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดสตูล 
       จังหวัดสตูล มีพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งสามารถพบได้ในเขตอำเภอที่ติดชายฝั่งทะเล ได้แก่ อำเภอ ทุ่ง

หว้าอำเภอละงู อำเภอท่าแพ และอำเภอเมือง มีเนื้อที่ประมาณ 322,705.76 ไร่(ทับซ้อนกับป่าชายเลนที่เป็นป่า
สงวนแห่งชาติซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 277,436.55 ไร่)  

      ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2524 มีการกำหนดป่าชายเลนของจังหวัด
สตูลออกเป็น 5 ป่า คือ 

 ➢ ป่าชายเลน จ.สตูล ตอนที่ 1 อยู่ในเขตอำเภอทุ่งหว้า, อำเภอละงู 
 ➢ ป่าชายเลน จ.สตูล ตอนที่ 2 อยู่ในเขตอำเภอละงู ,อำเภอเมือง 
 ➢ ป่าชายเลน จ.สตูล ตอนที่ 3 (ป่าปาเต๊ะ-ป่ากลัดจูด) อยู่ในเขตอำเภอเมือง 
 ➢ ป่าชายเลน จ.สตูล ตอนที่ 4 (ป่าเจ๊ะบิลัง-ป่าตันหยงโป-ป่าตำมะลัง) อยู่ในเขตอำเภอเมือง 
 ➢ ป่าชายเลน จ.สตูล ตอนที่ 5 อยู่ในเขตอำเภอเมือง 
 

     8.3  ภูเขา 
       จังหวัดสตูลมีเทือกเขาที่สำคัญ คือ ภูเขาสันกาลาคีรี และมีภูเขาที่สำคัญ ได้แก่ เขาจีน เขาพญา

บังสา เขาหัวกาหมิง เขาใหญ่ เขาทะนาน เขาควนกาหลง และเขาโต๊ะพญาวัง 
 

9.  อ่ืนๆ  
 9.1 ข้อมูลศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

       9.1.1 ข้อมูลโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และการบริหารจัดการองค์กรขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล 
            1) โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร่วมกันทำกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
และตามขอ้กำหนดกฎหมาย 
            2) การบริหารและการจัดการองค์กรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประกอบด้วย 
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                2.1) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมีจำนวน 24 คน 
                2.2) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ซึ่งมาจากเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี มี
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน 2 คน ทำหน้าที่ฝ่ายบริหาร โดยแบ่งโครงสร้างการบริหาร ดังนี้ 

ที ่ ส่วนราชการใน
สังกัด/ตำแหน่ง 

จำนวนบุคลากร 
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง รวม 

ตาม
กรอบ 

ครอง
ตำแหน่ง 

ตาม
กรอบ 

ครอง
ตำแหน่ง 

ตาม
กรอบ 

ครอง
ตำแหน่ง 

ตาม
กรอบ 

ครอง
ตำแหน่ง 

1 ปลัดฯ 1 - - - - - 1 - 
2 รองปลัดฯ 2 2 - - - - 2 2 
3 สำนักปลดัฯ 17 15 2 2 16 15 35 32 
4 กองกิจการสภาฯ 8 7 - - 6 6 14 13 
5 กองยุทธศาสตร์

และงบประมาณ 
17 15 - - 4 4 21 19 

6 กองคลัง 20 17 - - 5 5 25 22 
7 กองช่าง 21 8 12 12 30 21 63 41 
8 กองการศึกษาฯ 14 11 - - 12 11 26 22 
 - โรงเรียนนิคม

พัฒนาผัง 6 
32 25 1 1 19 18 52 44 

9 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

2 1 - - - - 2 1 

10 กองสวัสดิการ
สังคม 

8 7 - - 3 3 11 10 

11 กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน 

11 8 - - 2 1 13 9 

12 กองการเจ้าหน้าที ่ 11 7 - - 1 1 12 8 
13 กองสาธารณสุข 12 2   6 - 18 2 

 รวมท้ังสิ้น 176 125 15 15 104 85 295 225 

ที่มา : กองการเจ้าหน้าท่ี ณ กรกฎาคม 2564 

9.1.2 สถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลย้อนหลัง 3 ปี 
          จำนวนเงินสะสมสุทธิขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ย้อนหลัง 3 ปี 

หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน  ที่หักภาระผูกพันแล้ว สามารถนำไปใช้จ่ายได้ 
ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 

19,809,938.90 บาท 5,563,063.38 บาท 11,181,547.45 บาท 

 รายได้ที่จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ย้อนหลัง 3 ปี ** ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 
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ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 
27,684,238.09 บาท 25,369,579.74 บาท 19,577,502.70 บาท 

 
รายรับและรายจ่ายปีงบประมาณ 2562-2563 และประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 

รายรับ 
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

(ประมาณการ) 
285,350,708.69 บาท 294,809,975.14 บาท 324,000,000.-บาท 

รายจ่าย 
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

(ประมาณการ) 
ด้านบริหารทั่วไป 
      - แผนงานบริหารทั่วไป 

70,849,295.61 บาท 63,365,107.29 บาท 98,384,060.00 บาท 
      - แผนงานรักษาความสงบภายใน 

1,607,152.00 บาท 1,683,757.10 บาท 1,666,200.00 บาท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
      - แผนงานการศึกษา 

36,426,098.17 บาท 38,371,206.33 บาท 42,788,820.00 บาท 
      - แผนงานสาธารณสุข 

38,851,677.00 บาท 63,024,402.60 บาท 62,270,000.00 บาท 
      - แผนงานสังคมสงเคราะห ์

7,335.00 บาท 172,245.00 บาท 300,000.00 บาท 
      - แผนงานเคหะและชุมชน 

6,795,766.00 บาท 7,634,675.00 บาท 3,270,000.00 บาท 
      - แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

1,106,534.90 บาท 32,948,539.30 บาท 1,780,000.00 บาท 
      - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

31,504,116.92 บาท 23,827,362.51 บาท 28,579,700.00บาท 
ด้านการเศรษฐกิจ 
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

77,998,171.08 บาท 43,378,874.44 บาท 63,258,840.00 บาท 
      - แผนงานการเกษตร 

2,007,044.99 บาท 1,707,888.00 บาท 1,930,000.00 บาท 
      - แผนงานการพาณิชย ์

0 บาท 0 บาท 0 บาท 
ด้านอื่น ๆ 
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      - แผนงานงบกลาง 
10,320,884.08 บาท 14,858,888.17 บาท 19,772,380.00 บาท 

รวม 277,474,075.77 บาท รวม 291,172,945.74 บาท รวม 324,000,000.00 บาท 
ที่มา : กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

9.1.3 ข้อมูลเครื่องจักรกลสำหรับใช้ในการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 

ที ่ ชนิดเครื่องจักรกล จำนวน 
1 รถบดถนนล้อเหล็ก 4 คัน 
2 รถขุดไฮดรอลิค (รถแม็คโคร) 3 คัน 
3 รถเกรดเดอร์ (รถเกลี่ยดิน) 2 คัน 
4 รถตักล้อยาง 1 คัน 
5 รถฟาร์มแทรกเตอร์ 2 คัน 
6 รถบรรทุกน้ำ (10,000 ลิตร) 3 คัน 
7 รถซ่อมผิวถนนจราจรลาดยาง 2 คัน 
8 รถบรรทุกเทท้าย 8 คัน 
9 รถบรรทุกท้ายลาด ติดเครน 1 คัน 

10 รถสุขาเคลื่อนที่ 1 คัน 
ที่มา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ มกราคม 2564 

9.1.4 ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
          จำนวนถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

ที ่ ประเภทถนน จำนวน (สาย) ระยะทาง (กม.) หมายเหตุ 
1 ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. 108 320.460  
2 ถนนผิวจราจรลาดยาง 87 287.579  
3 ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 20 21.413  
4 ถนนผิวจราจรลูกรัง 1 11.468  
 รวมทั้งสิ้น 216 640.92  

ที่มา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ มกราคม 2564 

9.2 ข้อมูลคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสตูล 
รายงานคุณภาพชีวิตของคนจังหวัดสตูล ตามตัวชี้วัด จปฐ. ปี 2562 
ข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์

มาตรฐานขั้นต่ำ ของเครื่องชี้วัด ว่าอย่างน้อยคนไทยควรจะมีคุณภาพชีวิตในเรื่องอะไรบ้าง และควรจะมีระดับ
ความเป็นอยู่ไม่ต่ำกว่าระดับไหนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และทำให้ประชาชนสามารถทราบได้ด้วยตนเองว่าใน
ขณะนี้คณุภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว รวมทั้งหมู่บ้าน/ชุมชนอยู่ในระดับใด มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขใน
เรื่องใดบ้าง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม 
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สรุปผลการจัดเก็บความจำเป็นพื้นฐาน ตัวช้ีวัดท่ีตกเกณฑ์ ปี 2562 ระดับจังหวัด เรียงจากมากไปหาน้อย 

จังหวัดสตูล 

ตัวชี้วัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) 

จำนวนที ่

สำรวจทั้งหมด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จำนวน ร้อยละ 

23. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 71,795 คร. 16,536 คร. 23.03 

16. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ี 32,411 คน 6,839 คน 21.10 

6. คนอายุ 35 ปีข้ึนไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 117,980 คน 16,932 คน 14.35 

25. คนในครัวเรือนไมสู่บบุหรี่ 228,816 คน 29,360 คน 12.83 

21. คนอายุ 60 ปีข้ึนไป มีอาชีพและรายได้ 34,755 คน 3,670 คน 10.56 

11. ครัวเรือนมีการจดับ้านเรือนเป็นระเบียบเรยีบร้อย สะอาดและถูก
สุขลักษณะ 71,795 คน 6,641 คน 9.25 

2. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน 383 คร. 14 คร. 3.66 

8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร 71,795 คน 2,236 คน 3.11 

13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภยัและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี 71,795 คน 1,824 คน 2.54 

24. คนในครัวเรือนไม่ดืม่สรุา 228,816 คน 4,820 คน 2.11 

20. คนอายุ 15 – 59 ปี มีอาชีพและรายได ้ 125,904 คน 2,091 คน 1.66 

4. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 71,795 คร. 787 คร. 1.10 

17. เด็กจบช้ัน ม.3 ไดเ้รียนต่อช้ัน ม.4 หรือเทียบเท่า 1,129 คน 11 คน 0.97 

7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 
30 นาท ี 217,437 คน 1,274 คน 0.59 

5. ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบำบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอยา่ง
เหมาะสม 71,795 คร. 256 คร. 0.36 
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จังหวัดสตูล 

ตัวชี้วัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) 

จำนวนที ่

สำรวจทั้งหมด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จำนวน ร้อยละ 

30. ครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน 
หรือท้องถิ่น 71,795 คร. 252 คร. 0.35 

19. คนอายุ 15 - 59 ปี อ่าน เขยีนภาษาไทย และคดิเลขอย่างง่ายได้ 149,997 คน 288 คน 0.19 

12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 71,795 คร. 139 คร. 0.19 

10. ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวนั 71,795 คร. 126 คร. 0.18 

26. คนอายุ 6 ปีข้ึนไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 
1 ครั้ง 217,437 คน 358 คน 0.16 

9. ครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดืม่และบริโภคเพียงพอตลอดปีอย่างน้อย
คนละ 5 ลิตรต่อวัน 71,795 คร. 101 คร. 0.14 

31. ครอบครัวมคีวามอบอุ่น 71,795 คร. 96 คร. 0.13 

15. เด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้รบับริการเลีย้งดูเตรียมความพร้อมก่อนวยั
เรียน 8,474 คน 5 คน 0.06 

14. ครัวเรือนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน 71,795 คร. 22 คร. 0.03 

22. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี 71,795 คร. 10 คร. 0.01 

1. เด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก 2,500 กรัม ข้ึนไป 562 คน 0 คน 0.00 

3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ไดร้ับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้าง
เสรมิภูมคิุ้มกันโรค 36,478 คน 0 คน 0.00 

18. คนในครัวเรือนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ไดเ้รียนต่อและ
ยังไม่มีงานทำ ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 670 คน 0 คน 0.00 

27. ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน 35,026 คน 0 คน 0.00 

28. ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน 2,296 คน 0 คน 0.00 

29. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ไดร้ับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรอื
ภาคเอกชน 3,243 คน 0 คน 0.00 

ที่มา : http://ebmn.cdd.go.th กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
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รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ระดับจังหวัด ปี 2562 จังหวัดสตูล 

ลำดับที ่ อำเภอ รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อป ี
1 ควนโดน 56,986.13 
2 เมืองสตูล 59,466.59 
3 มะนัง 57,739.65 
4 ละง ู 51,681.47 
5 ทุ่งหว้า 59,842.83 
6 ควนกาหลง 57,996.02 
7 ท่าแพ 57,996.02 

เฉลี่ยทั้งสิ้น 57,553.14 
ที่มา : http://ebmn.cdd.go.th กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

รายงานรายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับจังหวัด ปี 2562  จังหวัดสตูล 

ลำดับที ่ อำเภอ รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี 
1 ทุ่งหว้า  49,126.35 
2 มะนัง 43,649.06 
3 เมืองสตูล 41,971.35 
4 ละง ู 38,147.09 
5 ควนโดน 46,507.46 
6 ท่าแพ 46,132.35 
7 ควนกาหลง 45,071.47 

รายจ่ายเฉลี่ย 45,626.15 
 

ที่มา : http://ebmn.cdd.go.th กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

 สรุประดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนของจังหวัดสตูล 
ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนจังหวัดสตูล ปี 2562    8.13 

ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนระดับอำเภอเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 

ที ่ พื้นที ่ ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือน 

1 ละง ู 8.57 

2 ทุ่งหว้า 8.40 

3 ท่าแพ 8.34 
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4 ควนโดน 8.08 

5 เมืองสตลู 7.98 

6 มะนัง 7.64 

7 ควนกาหลง 7.58 

ระดับความสุขเฉลี่ย 8.13 

ที่มา : http://ebmn.cdd.go.th กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
 

ภาพรวมคนจนในจังหวัดสตูลในปี 2562 
คนจน 21,521 คน 

จากประชากรสำรวจ 228,821 คน 
ที่มา : http//www.tpmap.in.th (ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพฒันาคนแบบช้ีเป้า) 

เรียงตามสัดส่วนคนจนในแตล่ะอำเภอดังนี้ 

อันดับ/อำเภอ จำนวน (คน) คิดเป็น (%) ปัญหาความจนในด้าน หมายเหตุ 
1. อำเภอมะนัง 2,165 15.57 1) สุขภาพ  

2) ความเป็นอยู่  
3) การศึกษา  
4) รายได้  
5) การเข้าถึงบริการภาครัฐ  

  231 คน 
1,350 คน 
  619 คน 
  461 คน 
      0 คน 

คนจน 1 คน  
มีปัญหาได้
มากกว่า 1 ด้าน 

2.อำเภอเมืองสตลู 10,483 13.97 1) สุขภาพ  
2) ความเป็นอยู่  
3) การศึกษา  
4) รายได้  
5) การเข้าถึงบริการภาครัฐ  

1,159 คน 
5,651 คน 
2,167 คน 
4,591 คน 
       0 คน 

3.อำเภอทุ่งหว้า 1,642 9.94 1) สุขภาพ  
2) ความเป็นอยู่  
3) การศึกษา  
4) รายได้  
5) การเข้าถึงบริการภาครัฐ  

      0 คน 
  944 คน 
   812 คน 
       0 คน 
       5 คน 

4.อำเภอท่าแพ 1,924 8.33 1) สุขภาพ  
2) ความเป็นอยู่  
3) การศึกษา  
4) รายได้  
5) การเข้าถึงบริการภาครัฐ  

   228 คน 
     17 คน 
 1,115 คน 
    795 คน 
        0 คน 

5.อำเภอควน
กาหลง 

1,711 6.32 1) สุขภาพ  
2) ความเป็นอยู่  
3) การศึกษา  
4) รายได้  
5) การเข้าถึงบริการภาครัฐ  

    170 คน 
    422 คน 
 1,040 คน 
    255 คน 
        0 คน 

6.อำเภอละง ู 2,660 4.97 1) สุขภาพ      353 คน 
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2) ความเป็นอยู่  
3) การศึกษา  
4) รายได้  
5) การเข้าถึงบริการภาครัฐ  

      49 คน 
 1,872 คน 
    542 คน 
        2 คน 

7.อำเภอควนโดน 936 4.76 1) สุขภาพ  
2) ความเป็นอยู่  
3) การศึกษา  
4) รายได้  
5) การเข้าถึงบริการภาครัฐ  

    140 คน 
        9 คน 
    657 คน 
    158 คน 
        3 คน 

  จากภาพ แสดงให้เห็นว่าภาพรวมคนจนในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดสตูลอยู่ในอันดับที่ 76 จาก 
77 จังหวัด 
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จำนวนคนจนในประเทศไทย 
"คนจนเป้าหมาย" ในประเทศไทย คือ คนจนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เนื่องจากเป็นคนที่ได้รับการ
สำรวจว่าจน (survey-based) จาก ข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย และยังมาลงทะเบียนว่าจนอีกด้วย (register-based) จาก ข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการ
แห่งรัฐ กระทรวงการคลัง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.3 ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index : HAI) 

(ท่ีมา : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

1) การประเมินดัชนีความก้าวหน้าของคน 

ที ่ ด้าน วัตถุประสงค์ ดัชนีย่อย 
1 สุขภาพ สุขภาพเป็นปัจจัยพื้นฐานของความอยู่ดีมีสุข การมี

ส ุขภาพกายใจ และอารมณ์ท ี ่สมบูรณ์ม ีผลต่อ
สมรรถนะของประชากรและความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

1.ร้อยละของทารกแรกเกิดท่ีมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ 
(2,500 กรัม) 
2.ร้อยละของประชากรท่ีเจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน 
3.ร้อยละของประชากรท่ีพิการ 
4.คะแนนส ุขภาพจ ิต 4 ด ้ าน (สภาพจ ิต ใจ 
สมรรถภาพของจิตใจ คุณภาพของจิตใจ และปัจจัย
สนับสนุน) 

2 การศึกษา การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื ่อความเจริญ
งอกงามของบุคคลและคนในสังคม กระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลายเป็นเครื ่องมือที ่สำคัญต่อการ
ดำรงชีพ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างความได้เปรียบ
การประกอบอาชีพท่ีต้องแข่งขันในทุกๆ ด้าน 

1. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 
ปี ขึ้นไป (ท้ังการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือ
เทียบเท่า) 
2. อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายและอาชีวศึกษา 

ครัวเรือนที่ได้รับการสำรวจ (จปฐ) 
12,975,931 
 

ครัวเรือนยากจน (จปฐ) 
925,854 
 

คนที่ได้รับการสำรวจ (จปฐ) 
36,893,084 
 

คนยากจน (จปฐ) 
3,259,217 

"คนจนเป้าหมาย" คือคนจน (จปฐ) ที่ไปลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 
983,316 
 

http://www.cdd.go.th/
https://www.mof.go.th/
https://www.mof.go.th/
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ที ่ ด้าน วัตถุประสงค์ ดัชนีย่อย 
3 ชีวิตการงาน สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในการมีรายได้จากการมีงาน

ทำซ่ึงจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น รวมท้ังการ
ได้รับการคุ้มครองทางสังคมและมีความปลอดภัยใน
การทำงาน 

1. อัตราการว่างงาน 
2. อัตราการทำงานต่ำระดับ (ทำงานน้อยกว่า 35 
ชั่วโมงและต้องการทำงานเพิ่ม) 
3. ร้อยละของแรงงานท่ีมีประกันสังคม 
4. อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจาก
การทำงานต่อลูกจ้าง 1,000 คน 
 

4 รายได ้ สะท้อนให้เห็นถึงสถานะด้านการเง ินหรือด ้าน
เศรษฐกิจของคน ซึ่งถ้าคนมีรายได้เพียงพอจะทำให้
คนมีคุณภาพชีวิตที ่ดีและมีภูมิคุ ้มกันต่อการเกิด
ปัญหาความยากจน นอกจากนั้นรายได้ท่ีเกิดขึ้นจาก
การพัฒนาประเทศจะต้องมีการกระจายไปสู่กลุ่มคน
ต่างๆ ในสังคมอย่างทั่วถึง จึงจะทำให้ไม่เกิดความ
เหลื่อมล้ำในรายได้ของคนในสังคม 

1. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 
2. สัดส่วนประชากรยากจน 
3. ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการอุปโภค
บริโภค 
4. ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ 
(Gini Coefficient) 

5 ท่ีอยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อม 

สะท้อนให้เห็นถึงการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมของคน 
โดยจะต้องมีบ้านหรือที ่อยู ่อาศัยที ่ม ั ่นคงอยู ่ ใน
สภาพแวดล้อมท่ีมีอากาศบริสุทธิ์ และปลอดภัยจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ

1. ร้อยละของครัวเรือที ่มีบ้านและที่ดินเป็นของ
ตนเอง 
2. สัดส่วนเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
3. ร้อยละของประชากรท่ีประสบอุทกภัย 
4. ร้อยละของประชากรท่ีประสบภัยแล้ง 

6 ชีวิตครอบครัวและ
ชุมชน 

สะท้อนสภาพครอบครัวที่มีความอบอุ่น สมาชิกใน
ครอบครัวอยู ่ร่วมกันโดยไม่ปล่อยให้ผู ้สูงอายุอยู่
ลำพังคนเดียว ไม่ให้เด็กทำงานตั้งแต่อายุยังน้อย 
รวมทั้งสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมในชุมชนที่มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1. ร้อยละของเด็กอายุ 15-17 ปีท่ีทำงาน 
2. ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยว 
3. ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีอยู่ลำพังคนเดียว 
4. การแจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย เพศ และคดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์ต่อประชากรแสนคน 

7 การคมนาคมและ
การสื่อสาร 

การคมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นปัจจัย
สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน และยังเป็น
การเสริมสร้างขีดความสามารถในแข ่งข ันของ
ประเทศอีกด้วย ส่วนการสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญใน
การดำรงชีวิตและการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะใน
ปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารทำให้
คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น ทำให้เกิดการ
เรียนรู้การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ  

1. ร้อยละของหมู่บ้านท่ีถนนสายหลักใช้การได้
ตลอดปี 
2. จำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อประชากรแสน
คน 
3. ร้อยละของประชากรท่ีมีโทรศัพท์มือถือ 
4. ร้อยละของประชากรท่ีเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 

8 การมีส่วนร่วม ครอบคลุมทั้งการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการมี
ส่วนร่วมทางสังคม โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองตามระบอบประชาธิปไตย เช่น การใช้สิทธิ
เลือกตั้ง การใช้สิทธิลงประชามติต่างๆ เป็นต้น การ
มีส่วนร่วมทางสังคมเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของ
คนในชุมชนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อ
นำไปสู่การพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชน 

1. ร้อยละของประชากรที่ใช้สิทธิลงประชามติร่าง
รัฐธรรมนูญปี 2559 
2. องค์กรชุมชน 
3. ครัวเรือนท่ีเป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่น 
4. ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะของ
หมู่บ้าน 
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2) การพัฒนาคนในระดับจังหวัด  
   2.1) จังหวัดที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาคนมากที่สุดและน้อยที่สุด พบว่า จังหวัดนนทบุรี 
กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ภูเก็ต และระยอง มีความก้าวหน้าในการพัฒนาคนมากท่ีสุด ห้าลำดับแรก ขณะที ่
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี แม่ฮ่องสอน สุรินทร์ และบุรีรัมย์ มีความก้าวหน้าในการพัฒนาคนน้อยที่สุด  
   2.2) จังหวัดที่มีความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าของคนปี 2562 กับ
ปี 2558 จังหวัดที่มีความก้าวหน้าการพัฒนาคนเพ่ิมขึ้นมากท่ีสุด คือ พังงา สมุทรสาคร กำแพงเพชร และ
ประจวบคีรีขันธ์ ขณะที ่ยโสธร บุรีรัมย์ สุรินทร์และสิงห์บุรี เป็นจังหวัดที่มีความก้าวหน้าลดลงมากที่สุด  
 
 
    2.3) จังหวัดที่มีความก้าวหน้ารายดัชนีย่อยมากที่สุดและน้อยที่สุด  

1) ด้านสุขภาพ จังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านสุขภาพมากท่ีสุด ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี ภูเก็ต 
พระนครศรีอยุธยา และระนอง ขณะที ่จังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านสุขภาพน้อยที่สุด ได้แก่ สุรินทร์ เลย 
ลำพูน นครนายก อุทัยธานี  

2) ด้านการศึกษา จังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านการศึกษามากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี 
นนทบุรี นครปฐม และภูเก็ต ขณะที่จังหวัดที่มีความก้าวหน้าน้อยที่สุด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี แม่ฮ่องสอน 
หนองบัวลำภู และตาก  

3) ด้านชีวิตการงาน จังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านชีวิตการงานมากที่สุด ได้แก ่กรุงเทพมหานคร 
ระยอง ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา และสมุทรสาคร ขณะที่ จังหวัดที่มคีวามก้าวหน้าน้อยท่ีสุดได้แก่ บุรีรัมย์ 
นราธิวาส ปัตตานี สตูล และสุโขทัย  

4) ด้านรายได ้จังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านรายได้มากท่ีสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร 
ภูเก็ต สมุทรปราการ และนนทบุรี ขณะที ่จังหวัดที่มีความก้าวหน้าน้อยท่ีสุด ได้แก่ ปัตตานี อำนาจเจริญ 
แม่ฮ่องสอน ชัยนาท และสุรินทร์  

5) ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม จังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมมาก
ที่สุด ได้แก่ อำนาจเจริญ ศรีสะเกศ บึงกาฬ บุรีรัมย์ และร้อยเอ็ด ขณะที่จังหวัด ที่มีความก้าวหน้าน้อยท่ีสุด 
ได้แก่ ชลบุรี พังงา สุราษฎร์ธานี สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร  

6) ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน จังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนมากที่สุด 
ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี และน่าน ขณะที ่จังหวัดที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนา
น้อยที่สุด ได้แก่ สิงห์บุรี กาญจนบุรี เชียงใหม่ ปราจีนบุรี และเพชรบุรี 

7) ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร จังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านการคมนาคมและการสื่อสารมาก
ที่สุด ได้แก่ ภูเก็ต ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร และชลบุรี ขณะที่จังหวัดที่มีความก้าวหน้าน้อยที่สุด ได้แก่ 
นครราชสีมา ชัยภูมิ แม่ฮ่องสอน ยโสธร และศรีสะเกษ  

8) ด้านการมีส่วนร่วม จังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด ได้แก่ ลำพูน ลำปาง น่าน 
พะเยา และแพร่ ขณะที ่จังหวัดที่มีความก้าวหน้าน้อยที่สุด ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี ภูเก็ต สมุทรสงคราม 
และกรุงเทพมหานคร 
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แผนที่  : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index – HAI) รายจังหวัด ปี 2562 

 

 จากภาพ แสดงให้เห็นว่าจังหวัดสตูล ดัชนีความก้าวหนา้ของคน ปี 2562 อยู่ในลำดับที่ 50 จาก 77 จังหวัด 

3) ความก้าวหน้าการพัฒนาคนในระดับจังหวัด  
    ลักษณะสำคัญของดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index -HAI) คือ ความสามารถใน
การบ่งชี้ถึงความก้าวหน้าการพัฒนาคนในระดับจังหวัด  ของช่วงเวลาที่จัดทำดัชนีเพื่อประเมินสถานการณ์
ความก้าวหน้าการพัฒนาคนในระดับจังหวัดว่ามีความก้าวหน้าในการพัฒนาคนมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับ
จังหวัดอื่นทั้งหมด 77 จังหวัด พร้อมทั้งชี้ให้เป็นถึงจุดเด่นและจุดด้อย รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบข้ามเวลา
จากการกำหนดค่าสูงสุดต่ำสุดแบบคงที่ เพื่อให้เห็นพัฒนาการเพื่อนำไปสู่การศึกษาเชิงลึกถึงสำเหตุของปัญหา
และดำเนินการแก้ไข เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชนใน
จังหวัดให้ดีขึ้นต่อไป โดยมีผล การประเมินความก้าวหน้าการพัฒนาคนในระดับจังหวัด ดังนี้  
   3.1) จังหวัดส่วนใหญ่มีความก้าวหน้าการพัฒนาคนเพิ่มขึ้น ความก้าวหน้าการพัฒนาคนในระดับจังหวัด 
ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2558 พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าดัชนีความก้าวหน้าของคนเพ่ิมข้ึน 41 จังหวัด ดังนี้  
   ภาคเหนือ 11 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ อุตรดิตถ ์เชียงราย แพร่ ลำพูน น่าน พะเยา นครสวรรค์ 
กำแพงเพชร ตาก เพชรบูรณ์  
   กรุงเทพมหานครและภาคกลาง 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 
สุพรรณบุรี อ่างทอง ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สระบุรี  
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   ภาคใต้ 11 จังหวัด จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา กระบี่ ชุมพร 
นครศรีธรรมราช สตูล  
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ เลย หนองคาย นครพนม สกลนคร มหาสารคาม บึงกาฬ  
   ภาคตะวันออก 5 จังหวัด ได้แก่ ตราด จันทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว  
   ภาคใต้ 3 จังหวัดชายแดน 1 จังหวัด ได้แก่ ยะลา 
ขณะที ่จังหวัดที่มีค่าดัชนีความก้าวหน้าการพัฒนาคนลดลงมี 36 จังหวัด ดังนี้  
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น อุดรธานี มุกดาหาร กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ชัยภูมิ 
ยโสธร อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ  
   ภาคกลาง 8 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สมุทรสงคราม ลพบุรี สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ 
ชัยนาท นนทบุรี  
   ภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง อุทัยธานี สุโขทัย พิจิตร แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก  
   ภาคใต้ 11 จังหวัด จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ตรัง พัทลุง  
   ภาคใต้ 3 จังหวัดชายแดน 2 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี  
   ภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง 

แผนที่  : ดัชนีย่อยด้านสุขภาพ รายจังหวัด ปี 2562 

 

 จากภาพ แสดงให้เห็นว่าดัชนีย่อยด้านสุขภาพ จังหวัดสตูลอยู่ในลำดับที่ 48 จาก 77 จังหวัด 

 

แผนที่  : ดัชนีย่อยด้านการศึกษา รายจังหวัด ปี 2562 
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 จากภาพ แสดงให้เห็นว่าดัชนีย่อยด้านการศึกษา จังหวัดสตูลอยู่ในลำดับที่ 46 จาก 77 จังหวัด 

 

 

แผนที่  : ดัชนีย่อยด้านชีวิตการงาน รายจังหวัด ปี 2562 

 

 จากภาพ แสดงให้เห็นว่าดัชนีย่อยด้านการงาน จังหวัดสตูลอยู่ในลำดับที่ 74 จาก 77 จังหวัด 



 
 

110 
 

 

   3.2) ห้าจังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านชีวิตการงานน้อยท่ีสุด คือ บุรีรัมย์ นราธิวาส ปัตตานี สตูล สุโขทัย 
ตามลำดับ จากการประเมินความก้าวหน้าด้านชีวิตการงานในภาพรวมทุกจังหวัดทั่วประเทศ  โดยใช้ดัชนีย่อย
ด้านชีวิตการงานเป็นเกณฑ์ในการวัด พบว่า จังหวัดบุรีรัมย์มีความก้าวหน้าด้านชีวิตการงานน้อยที่สุด คือ อยู่
ลำดับที่ 77 จาก 77 จังหวัด เนื่องจากมีมีการทำงานต่ำระดับร้อยละ 14.02 สูงที่สุดของประเทศ ประกอบ
กับแรงงานที่มีประกันสังคมน้อยมากเพียงร้อยละ 14.03 (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 3.01 เทา่) ซ่ึงติดลำดับ 
1 ใน 5 จังหวัดที่มีแรงงานที่มีประกันสังคมน้อยที่สุด และมีอัตราการว่างงานอยู่ลำดับที่ 71 รองลงมาคือ 
นราธิวาส มีอัตราการว่างงานสูงที่สุดคือร้อยละ 6 อยู่ในลำดับสุดท้ายและมีประกันสังคม อยู่ในลำดับที่ 70 
จังหวัดปัตตานี มีการทำงานต่ำระดับและว่างงานอยู่ในลำดับที่ 75 และลำดับที ่74 ตามลำดับ จังหวัดสตูล มี
การประสบอันตรายจากการทำงานในลำดับที่ 76 และอัตราการทำงานต่ำระดับ 72 ส่วนสุโขทัยมีอัตราการ
ว่างงาน ทำงานต่ำระดับ อยู่ลำดับที่ 73 และมีผู้มีประกันสังคมน้อยโดยอยู่ในลำดับที่ 72 จาก 77 จังหวัด 

 

 

แผนที่  : ดัชนีย่อยด้านรายได้ รายจังหวัด ปี 2562 

 

 



 
 

111 
 

 จากภาพ แสดงให้เห็นว่าดัชนีย่อยด้านรายได้ จังหวัดสตูลอยู่ในลำดับที่ 39 จาก 77 จังหวัด 

แผนที่  : ดัชนีย่อยด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม รายจังหวัด ปี 2562 

 

 จากภาพ แสดงให้เห็นว่าดัชนีย่อยด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม จังหวัดสตูลอยู่ในลำดับที่ 55 
จาก 77 จังหวัด 

 

 

 

 

แผนที่  : ดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน รายจังหวัด ปี 2562 
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 จากภาพ แสดงให้เห็นว่าดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน จังหวัดสตูลอยู่ในลำดับที่ 40      
จาก 77 จังหวัด 

แผนที่  : ดัชนีย่อยด้านการคมนาคมและการสื่อสาร รายจังหวัด ปี 2562 

 

 จากภาพ แสดงให้เห็นว่าดัชนีย่อยด้านคมนาคมและการสื่อสาร จังหวัดสตูลอยู่ในลำดับที่ 14 จาก 77 
จังหวัด 

 

แผนที่ : ดัชนีย่อยด้านการมีส่วนร่วม จำแนกรายจังหวัด ปี 2562 
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 จากภาพ แสดงให้เห็นว่าดัชนีย่อยด้านการมีส่วนร่วม จังหวัดสตูลอยู่ในลำดับที่ 33 จาก 77 จังหวัด 

 5 จังหวัดที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดและน้อยท่ีสุดรายด้าน  
1) ด้านสุขภาพ จังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านสุขภาพมากที่สุด ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี ภูเก็ต 

พระนครศรีอยุธยาและระนอง ขณะที ่จังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านสุขภาพน้อยที่สุด ได้แก่สุรินทร์ เลย 
ลำพูน นครนายก อุทัยธานี  

2) ด้านการศึกษา จังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านการศึกษามากท่ีสุด ได้แก ่กรุงเทพมหานคร ชลบุรี 
นนทบุรี นครปฐม และภูเก็ต ขณะที่จังหวัดที่มีความก้าวหน้าน้อยที่สุด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี 
แม่ฮ่องสอน หนองบัวลำภู และตาก  

3) ด้านชีวิตการงาน จังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านชีวิตการงานมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ระยอง 
ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา และสมุทรสาคร ขณะที่ จังหวัดที่มีความก้าวหน้าน้อยที่สุด ได้แก่ บุรีรัมย์ 
นราธิวาส ปัตตานี สตูล และสุโขทัย  

4) ด้านรายได้ จังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านรายได้มากท่ีสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร ภูเก็ต 
สมุทรปราการ และนนทบุรี ขณะที ่จังหวัดที่มีความก้าวหน้าน้อยท่ีสุด ได้แก่ ปัตตานีอำนาจเจริญ 
แม่ฮ่องสอน ชัยนาท และสุรินทร์ 

5) ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม จังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมมาก
ที่สุด ได้แก่ อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ บึงกาฬ บุรีรัมย์ และร้อยเอ็ด ขณะที่จังหวัดที่มีความก้าวหน้าน้อย
ที่สุด ได้แก่ ชลบุรี พังงา สุราษฎร์ธานี สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร  

6) ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน จังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน มากท่ีสุด ได้แก่ 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี และน่าน ขณะที ่จังหวัดที่มีความก้าวหน้า ในการพัฒนา
น้อยที่สุด ได้แก่ สิงห์บุรี กาญจนบุรี เชียงใหม่ ปราจีนบุรี และเพชรบุรี  

7) ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร จังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านการคมนาคม และการสื่อสารมากที่สุด 
ได้แก่ ภูเก็ต ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร และชลบุรี ขณะที่จังหวัดที่มีความก้าวหน้า น้อยที่สุด ได้แก่ 
นครราชสีมาชัยภูมิ แม่ฮ่องสอน ยโสธร และศรีสะเกษ  
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8) ด้านการมีส่วนร่วม จังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด ได้แก่ ลำพูน ลำปาง น่าน 
พะเยา และแพร่ ขณะที ่จังหวัดที่มีความก้าวหน้าน้อยที่สุด ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี ภูเก็ต 
สมุทรสงคราม และกรุงเทพมหานคร 

สรุปดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement In dex : HAI) 
จังหวัดสตูล 
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9.4 ข้อมูลด้านผังเมืองจังหวัดสตูล 

 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสตูล พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนา และการดำรงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การ
คมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม ในบริเวณแนวเขตตามที่
กำหนด ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และมีนโยบายและมาตรการเพ่ือจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการ
สาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริม
และพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 
 1) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดสตูลให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 2) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัว
ของชุมชนและระบบเศรษฐกิจ 



 
 

117 
 

 3) ส่งเสริมและพัฒนาบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและได้
มาตรฐาน 
 4) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎหมาย 
แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
 1) เขตสีชมพู ให้เป็นที่ดินประเภทชุมชน 
 2) เขตสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
 3) เขตสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
 4) เขตสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
 5) เขตสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นดินประเภทสงวนไว้เพื่อรักษาสภาพป่าชายเลน 
โดยที่ดินแต่ละประเภทมีข้อห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กฎกระทรวงกำหนด 
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