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สวนที่ 1  
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 

 1.1 ที่ตั้ง 

 จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใตของประเทศไทย ดานฝั่งทะเลอันดามัน หางจาก
กรุงเทพมหานคร 973 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,807.52 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,754,701 
ไร (นับรวมพ้ืนที่ที่เป็นสวนของน้้าทะเล) เป็นล้าดับที่ 63 ของประเทศ และล้าดับที่ 12 ของภาคใต รองลงมา 
คือ จังหวัดปัตตานีและจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยูระหวางเสนรุงที่ 6 องศา 4 ลิปดาเหนือ ถึง 7 องศา 2 ลิปดาเหนือ 
และเสนแวงที่ 99 องศา 5 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 3 ลิปดาตะวันออก มีพ้ืนที่ติดตอกับประเทศ
มาเลเซียตลอดแนวชายแดนทางบกยาวประมาณ 56 กิโลเมตร ติดฝั่งทะเลอันดามันมีชายฝั่งทะเล                     
ยาวประมาณ 144.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดตอกับ อ้าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อ้าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง

และอ้าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 ทิศใต   ติดตอกับ รัฐเปอรแลิสและรัฐเคดาหแ ประเทศมาเลเซีย 
  ทิศตะวันออก  ติดตอกับ อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลาและรัฐเปอรแลิส ประเทศ

มาเลเซีย 
  ทิศตะวันตก   ติดตอกับ  ทะเลอันดามัน  มหาสมุทรอินเดีย 

    โดยพื้นที่บนบกมีเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรีเป็นเสนกั้นอาณาเขตระหวางจังหวัดสตูล     
กับจังหวัดอ่ืนๆ และประเทศมาเลเซีย 

ภาพแสดงที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูล 
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ภาพแสดงที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูลในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 

 

 

 จากขอมูลที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดกลุมจังหวัดอันดามัน ทุกจังหวัดมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัด
ในกลุมอาวไทย มีพ้ืนที่ติดทะเลฝั่งอันดามัน จังหวัดสตูลเป็น 1 ใน 2 จังหวัดที่ติดประเทศเพ่ือนบานอยูทาง                    
ใตสุดฝั่งทะเลอันดามัน คือประเทศมาเลเซีย ท้าใหมีจุดยุทธศาสตรแที่ไดเปรียบในเชิงการคาขายชายแดนมีขนาด
พ้ืนที่ใหญเป็นล้าดับที่ 5 ของกลุมจังหวัดอันดามัน โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่มากเรียงตามล้าดับ คือ จังหวัดตรัง 
กระบี่ พังงา ระนอง ตามล้าดับ 

ภาพแสดงที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูลในภูมิภาคอาเซียน 
 

 
 

 

ระนอง 

พังงา 

ภูเก็ต 

กระบ่ี 

ตรัง 

สตูล 

ประเทศเมียนมาร ์

ประเทศมาเลเซีย 

จังหวัดสตลู 
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  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

       จังหวัดสตูล มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบสลับกับภูเขา พ้ืนที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็น                  
เนินเขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาส้าคัญ คือ ภูเขาสันกาลาคีรี พ้ืนที่คอยๆ ลาดเอียงลงสูทะเล  ดานตะวันตก 
และทิศใตมีที่ราบแคบๆ ขนานไปกับชายฝั่งทะเล ถัดจากที่ราบลงไปเป็นปุาชายเลนน้้าเค็มขึ้นถึงมีปุาแสมหรือ
ปุาโกงกางอยูเป็นจ้านวนมาก เป็นจังหวัดที่มีล้าน้้าสายสั้นๆ ไหลผานพ้ืนที่ทางตอนเหนือและทิศตะวันออกของ
จังหวัด ประกอบดวยภูเขามากมายสลับซับซอนโดยมีทิวเขานครศรีธรรมราชแบงเขตจังหวัดสตูลกับจังหวัด
สงขลา และทิวเขาสันกาลาคีรีแบงเขตประเทศไทยและประเทศมาเลเซียและยังมีภูเขานอยใหญอยูกระจัด
กระจายในตอนลางและชายฝั่งตะวันตก ภูเขาที่ส้าคัญไดแก เขาจีน เขาพญาบังสา  เขาหัวกาหมิง เขาใหญ          
เขาทะนาน เขาควนกาหลง และเขาโต฿ะพญาวัง 

ภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสตูล 

 
ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ สิงหาคม 2561 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

        พ้ืนที่จังหวัดสตูลไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดประเทศไทยและอาวไทย
และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจากมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะภูมิประเทศ เป็นแบบรอนชื้น มี 2 ฤดู ฤดูรอนกับ
ฤดูฝน โดยมีชวงฤดูฝนยาวนาน ระหวางเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม และมีฤดูรอนเพียง 4 เดือน เดือน
มกราคม ถึงเดือนเมษายน ระหวางปี 255๗- 256๓ ปริมาณฝนเฉลี่ย 2,๔๑๙.๕ มม. ตกชุกในเดือน เมษายน 
ถึง เดือนตุลาคม                                
                 ส้าหรับ ปี พ.ศ. 256๓ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.๒๘ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ย 24.16  
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดวัดได 3๘.๕ องศาเซลเซียส วันที่ ๒๐ มีนาคม 256๓ และอุณหภูมิต่้าสุดวัดได  
20.๕ องศาเซลเซียส วันที่ ๘ กุมภาพันธแ 256๓ ปริมาณฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน วัดได ๗๒.๒ มิลลิเมตร  
วันที่ 2๙ มิถุนายน 256๓    
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  1.4 ลักษณะของดิน 

 ลักษณะของทรัพยากรดินภายในเขตจังหวัดสตูล มีลักษณะดินที่แตกตางกันออกไปตามลักษณะ
พ้ืนที่และวัตถุตนก้าเนิดดิน สรุปไดดังนี้ 
 - บริเวณที่เป็นสันหาดและสันทราย เกิดจากการทับถมของทรายโดยการกระท้าของคลื่นหรือ
กระแสน้้าทะเลมีลักษณะแคบเป็นแนวขนานกับชายฝั่งทะเลเป็นชวงๆ พบโดยทั่วไปในเขตอ้าเภอทุงหวา และ
อ้าเภอละงู เนื่องจากสันหาดและสันทรายเหลานี้เป็นทรายสวนใหญ ดังนั้น  ดินที่พบสวนใหญจึงมีเนื้อดิน                  
เป็นทรายจัดมีการระบายน้้ามากเกินไป มีปริมาณธาตุอาหารตามธรรมชาติต่้า 
 - บริเวณท่ีราบลุมน้้าทะเลทวมถึง เกิดจาการทับถมของตะกอนล้าน้้าจากแผนดินที่ไหลลงสูทะเล 
และปะปนกับตะกอนของน้้าทะเล ท้าใหมีการทับถมเกิดแผนดินขนานกับชายฝั่งทะเลขึ้นพ้ืนที่เหลานี้จะ                 
ปกคลุมดวยพืชพรรณพวกไมโกงกาง มีการระบายน้้าเลวมากเนื่องจากมีสภาพน้้าแชขัง ลักษณะเนื้อดินทั่วไป
เป็นดินเหนียวทั้งดินบนและดินลาง พบอยูทั่วไปบริเวณอ้าเภอทุงหวา อ้าเภอละงู อ้าเภอทาแพ และอ้าเภอ
เมืองสตูล 
 - บริเวณที่ราบลุมน้้าทะเลเคยทวมถึง เป็นที่ราบลุมที่อยูใกลชายฝั่งทะเล ซึ่งอยูถัดจากที่ราบน้้า
ทะเลทวมถึง เกิดจากการทับถมกันของตะกอนน้้าทะเลและเป็นบริเวณที่น้้าทะเลเคยทวมถึงมากอน พบในเขต
อ้าเภอเมืองสตูล อ้าเภอทาแพ อ้าเภอละงู และอ้าเภอทุงหวา ลักษณะเป็นตะกอนดินเนื้อละเอียด ซึ่งสวนใหญ
เป็นพวก ดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปูงปะปนกับเปลือกหอย มักพบเปลือกหอยปนอยูในชั้นดินลาง                
มีการระบายน้้าเร็ว พืชพรรณธรรมชาติที่ขึ้นอยูในบริเวณนี้สวนมากเป็นพวก หรือเสม็ด แตโดยทั่วๆ ไปแลว
บริเวณนี้ใชประโยชนแในการท้านาเป็นหลัก 
 - บริเวณที่ราบลุมน้้าทวมถึงและลานตะพักล้าน้้า เป็นบริเวณที่ที่เกิดจากการทับถมของตะกอนล้าน้้า
ตางๆ ที่ไหลมาจากเทือกเขาลงสูทะเล ซึ่งการทับถมนี้จะเกิดในบริเวณท่ีลุมริมฝั่งน้้าที่ราบลุมน้้าทวมถึงบริเวณ               
สันดินริมน้้า ในบางแหงจะมีน้้าทวมถึงเป็นครั้งคราวในฤดูน้้าหลากหรือฤดูฝน 
       ส้าหรับบริเวณที่เป็นลานตะพักน้้านั้น มักเกิดติดตอกับที่ราบลุมทวมถึง ตะกอนดินที่พบจะมีลักษณะ
ตั้งแตเนื้อละเอียดจนถึงหยาบมีการระบายน้้าเลวถึงดีพบอยูทั่วๆ ไปในทุกอ้าเภอของจังหวัดสตูล 
 - บริเวณพ้ืนผิวที่เหลือคางจากการกัดกรอน ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ดอนหรือที่ลาดเชิงเขาซึ่งเกิดจาก
การผุพังสลายตัวการชะลางพังทลายและการเคลื่อนยายวัตถุไปทับถมที่อ่ืน ซึ่งสวนใหญเกิดจากอิทธิพลการ              
กัดเซาะของล้าธาร ดินที่พบในบริเวณนี้มักเป็นดินลึก และอาจพบดินตื้นหรือดินคอนขางตื้นบริเวณเนินเขาหรือ
เป็นดินที่เหลือคางจากการกัดกรอนโดยพบเศษหินหรือกอนหินที่ก้าลังผุสลายตัว ซึ่งสวนใหญเนื้อดินมักเป็นดิน
หยาบหรือละเอียดปานกลาง ดินมีการระบายน้้าดีพบอยูทั่วๆ ไปในทุกๆ อ้าเภอของจังหวัดสตูล 
 - บริเวณพ้ืนที่เขาและภูเขา เป็นบริเวณที่มีความลาดชันของพ้ืนที่มากกวา 35 % ขึ้นไปมีลักษณะ
เป็นสันเขา หรือเทือกเขาเป็นแนวยาว เขาและภูเขาจะทอดเป็นแนวยาวเหนือใตอยูทางทิศตะวันออกและทิศเหนือ
ของจังหวัด ซึ่งเขาและภูเขาที่ปรากฏในจังหวัดสตูลเกิดจากหินหลายชนิด เชน เขาหินปูน ลักษณะที่พบเป็นเขา   
ลูกเล็กๆ อยูเป็นหยอมๆ หรือพบเป็นเทือกเขาใหญ พบบริเวณอ้าเภอเมืองสตูล อ้าเภอละงู อ้าเภอทุงหวา            
และบางสวนของเกาะตะรุเตา บางครั้งอาจพบปะปนอยูกับเขาหินดินดานเป็นหินดินดานสีด้า หินแกรนิต ลักษณะ
ที่พบเป็นเทือกเขาใหญ ซึ่งอยูทางตะวันออกของอ้าเภอควนโดน ติดตอกับจังหวัดสงขลา และทางดานเหนือ                   
ของอ้าเภอควนกาหลง เป็นตน  
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
  2.1  เขตการปกครอง 

      หน่วยการปกครอง 
 1)  อ้าเภอ        7   อ้าเภอ 
 2)  ต้าบล       36   ต้าบล 
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 3)  หมูบาน              280   หมูบาน 
 4)  องคแการบริหารสวนจังหวัด       1   แหง 
 5)  เทศบาล          7   แหง (1 เทศบาลเมือง 6 เทศบาลต้าบล) 
 6)  องคแการบริหารสวนต้าบล      34   แหง 

ตารางแสดงการแบ่งเขตการปกครองและพื้นที่ 

ล าดับ อ าเภอ 
เขตการปกครอง จ านวน

ประชากร 
พื้นที ่

(ตร.กม) 
สัดส่วน

ประชากร/พื้นที ่ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 
1. อ้าเภอเมืองสตูล 12 71 4 10 115,687 881.01 131.31 
2. อ้าเภอละงู 6 61 1 6 73,484 324.00 226.80 
3. อ้าเภอทุงหวา 5 35 1 5 24,347 272.63 89.30 
4. อ้าเภอควนกาหลง 3 32 - 3 35,376 396.00 89.33 
5. อ้าเภอควนโดน 4 31 1 4 27,041 199.03 135.86 
6. อ้าเภอทาแพ 4 31 - 4 29,654 197.25 150.33 
7. อ้าเภอมะนัง 2 19 - 2 18,509 312.00 59.32 

รวม 36 280 7 34 324,098 2,581.92 125.53 
  ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563 

 

โครงสร้างราชการบริหารส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในจังหวัด 
 การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีหนวยราชการที่อยูในความควบคุมดูแลของ            
ผูวาราชการจังหวัด คือ สวนราชการตาง ๆ ในระดับจังหวัด อ้าเภอ ต้าบล และหมูบาน 
    สวนราชการในระดับจังหวัดเป็นหนวยงาน 2 ลักษณะ คือ หนวยราชการบริหารสวนภูมิภาคประจ้า
จังหวัด และหนวยราชการบริหารสวนกลางในจั งหวัด (ที่ขึ้นตรงตอสวนกลาง) หนวยงานรัฐวิสาหกิจ           
รวมจ้านวน 99 หนวย ประกอบดวย 
 - หนวยราชการบริหารสวนภมูิภาคประจ้าจังหวัดของจังหวัดสตูล มีทั้งสิ้น 33 หนวยงาน 
 - หนวยราชการบริหารสวนกลางในจังหวัด มีทั้งสิ้น 53 หนวย  
 - หนวยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัด มีทั้งสิ้น 13 หนวย 
  - การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ประกอบดวย 
   - เทศบาล 7 แหง (แยกเป็น เทศบาลเมือง 1 แหง และเทศบาลต้าบล 6 แหง) 
   - องคแการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง 
   - องคแการบริหารสวนต้าบล 34 แหง 
  2.2  การเลือกตั้ง   

ตารางแสดงรายงานสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 

รายการ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
1. ผูมีสิทธิเลือกต้ัง 231,062 - 
2. ผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 171,609 74.27 
3. ผูไมมาใชสิทธิเลือกตั้ง 59,453 25.73 
4. ผูไมประสงคแลงคะแนน 12,770 7.44 
5. จ้านวนบัตรเสีย 10,847 6.32 

ที่มา: กองกิจการสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
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ตารางแสดงรายงานสถิติการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

เมื่อวันที่  20 ธันวาคม  2563 

รายการ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
1. ผูมีสิทธิเลือกต้ัง 232,933 - 
2. ผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง 173,054 74.29 
3. ผูไมมาใชสิทธิเลือกตั้ง 59,879 25.71 
4. ผูไมประสงคแลงคะแนน 10,541 6.09 
5. จ้านวนบัตรเสีย 7,655 4.42 

ที่มา: กองกิจการสภาฯ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

สถิติการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 
การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
จ าแนกตามจังหวัด เรียงตามการใช้สิทธิเลือกตั้งจากมากไปหาน้อย 

ล าดับที ่ จังหวัด 
ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 

ผู้ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

ร้อยละ บัตรเสีย ร้อยละ 
บัตรไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ใด 

ร้อยละ 

1 ล้าพูน 332,838 290,702 87.34 15,078 5.19 4,324 1.49 
2 แมฮองสอน 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 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

จังหวัดล้าพูน มีผูมาใชสิทธิเลือกตั้งมากที่สุด (รอยละ 87.34) จังหวัดหนองคาย มีผูใชสิทธิเลือกตั้ง
นอยที่สุด (รอยละ 67.04) ในสวนของจังหวัดสตูล มีผูมาใชสิทธิเลือกตั้งอยูในล้าดับที่ 5 (รอยละ 82.32) 
จากทั้งหมด 77 จังหวัด ทั่วประเทศ 

3. ประชากร 

    3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ประชากร ณ เดือนธันวาคม ๒๕63  จ้านวน  324,098 คน แยกเป็น  
- ประชากรเพศชาย    จ้านวน   161,303  คน 
- ประชากรเพศหญิง    จ้านวน   162,795  คน 
- จ านวนครัวเรือน    จ้านวน   105,903  หลัง 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องคแการบริหารสวนจังหวัดสตูล หนา 7 
 
 

ตารางแสดงจ านวนประชากรรายอ าเภอ/เทศบาล 

ล าดับ อ าเภอ 
จ านวนประชากร (คน) 

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

๑ อ้าเภอเมืองสตูล  57,299 58,388 115,687 39,466 
 - ส้านักทะเบียนอา้เภอเมืองสตูล 32,447 33,330 65,777 18,364 
 - ส้านักทะเบียนเทศบาลเมืองสตูล 11,146 11,998 23,144 10,023 
 - ส้านักทะเบียนเทศบาลต้าบลคลองขุด 10,554 9,815 20,369 9,086 
 - ส้านักทะเบียนเทศบาลต้าบลเจ฿ะบิลงั 2,016 2,023 4,039 997 
 - ส้านักทะเบียนเทศบาลต้าบลฉลุง 1,136 1,222 2,358 996 

๒ อ้าเภอละงู 36,467 37,017 73,484 23,703 
 - ส้านักทะเบียนอา้เภอละงู 34,087 34,388 68,475 20,869 
 - ส้านักทะเบียนเทศบาลต้าบลก้าแพง 2,380 2,629 5,009 2,834 

๓ อ้าเภอทุงหวา 12,180 12,167 24,347  7,880 
 - ส้านักทะเบียนอา้เภอทุงหวา 10,594 10,514 21,108 6,649 
 - ส้านักทะเบียนเทศบาลต้าบลทุงหวา 1,586 1,653 3,239 1,231 

๔ อ้าเภอควนกาหลง 17,754 17,622 35,376 11,917 
๕ อ้าเภอควนโดน 13,427 13,614 27,041 7,902 
 - ส้านักทะเบียนอา้เภอควนโดน 10,720 10,895 21,615 5,977 
 - ส้านักทะเบียนเทศบาลต้าบลควนโดน 2,707 2,719 5,426 1,925 

๖ อ้าเภอทาแพ 14,703 14,951 29,654 8,716 
๗ อ้าเภอมะนัง 9,473 9,036 18,509 6,319 

รวม 161,303 162,795 324,098 105,903 
 

 ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดสตูล ณ เดือน ธันวาคม ๒๕63     
  
 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 ภาพแสดงจ านวนประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุและเพศจังหวัดสตูล ปี พ.ศ.2563 
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ภาพแสดงแนวโน้มจ านวนประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุและเพศจังหวัดสตูล ในอีก 10 ปีข้างหน้า 

 

  จากภาพ เป็นกราฟปิรามิดทรงระฆังที่แสดงแนวโนมจ้านวนประชากรจ้าแนกตามกลุมอายุและเพศ
จังหวัดสตูล ในอนาคตอีก 10 ปีขางหนา แสดงใหเห็นวาแนวโนมประชากรลดลง จ้านวนวัยเด็กลดลง จ้านวน
ผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น อายุยืนมากข้ึน 

แสดงอัตราส่วนการเป็นภาระประชากรจ าแนกตามกลุ่มวัยจงัหวัดสตูล ปี พ.ศ.2563 

กลุ่มวัย จ านวน (คน) ร้อยละ 
วัยเด็ก (0-14 ปี)             73,901  22.84 
วัยท้างาน (15-59 ปี)            208,328  64.38 
วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)             41,357  12.78 

รวมทั้งสิ้น            323,586  100.00 
อัตราส่วนการเป็นภาระ (Dependency Ratio)                                              55.33 
 - อัตราการเป็นภาระในวยัเด็ก (Child Dependency Ratio)                                   35.47 
 - อัตราการเป็นภาระในวยัสูงอายุ (Old-age Dependency Ratio)                            19.85 

  ตารางแสดงแนวโน้มอัตราส่วนการเป็นภาระประชากรจ าแนกตามกลุ่มวัยจังหวัดสตูล ในอีก 10 ปีข้างหน้า 

กลุ่มวัย จ านวน (คน) ร้อยละ 
วัยเด็ก (0-14 ปี) 70,782 18.61 
วัยท้างาน (15-59 ปี) 221,937 58.36 
วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 87,561 23.03 

รวมทั้งสิ้น 380,280 100.00 
อัตราส่วนการเป็นภาระ (Dependency Ratio)                                              71.35 
- อัตราการเป็นภาระในวยัเด็ก (Child Dependency Ratio)                                   31.89 
- อัตราการเป็นภาระในวยัสูงอายุ (Old-age Dependency Ratio)                            39.45 
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อัตราสวนการเป็นภาระ(Dependency Ratio) หมายถึง จ้านวนประชาชนที่ไมไดท้างานเชิงเศรษฐกิจ 
ตอจ้านวนคนที่อยูในวัยท้างานเชิงเศรษฐกิจ ค้านวณจากจ้านวนประชากรวัยเด็ก(อายุ 0-14 ปี) และประชากร
วัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้น) รวมกันตอประชากรในวัยท้างาน (อายุ 15-59 ปี) แสดงอัตราสวนประชาชน 100 
คน แยกไดเป็น 2 ประเภท คือ ๑) อัตราการเป็นภาระในวัยเด็ก (Child Dependency Ratio) ๒) อัตราการ
เป็นภาระในวัยสูงอายุ(Old-age Dependency Ratio) 

 จากตาราง แสดงใหเห็นวา ในปี พ.ศ.2563 อัตราสวนการเป็นภาระ คิดเป็นรอยละ 55.33 อัตรา
การเป็นภาระในวัยเด็ก คิดเป็นรอยละ 35.47 และอัตราการเป็นภาระในวัยสูงอายุ คิดเป็นรอยละ 19.85 
แนวโนมในอนาคตอีก ๑๐ ปี ขางหนา อัตราสวนการเป็นภาระเพ่ิมขึ้นคิดเป็นรอยละ 71.35 อัตรา การเป็น 
ภาระในวัยเด็ก เพ่ิมขึ้นคิดเป็นรอยละ 31.89 และอัตราการเป็นภาระในวัยสูงอายุเพ่ิมขึ้น คิดเป็นรอยละ                
39.45 ตามล้าดับ 
 4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
 ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นหนวยงานทางการศึกษาที่มีภารกิจในการด้าเนินการสงเสริม
สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสตูล ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม ทั่วถึง ตามความ
ถนัดและความสนใจของผูเรียนและการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ              
และการศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงในจังหวัดสตูลมีหนวยงานสถาบันที่จัดการศึกษาทั้งสิ้น 11 หนวยงาน แบงเป็น    
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ้านวน 6 หนวยงาน และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 5 หนวยงาน                
มีสถานศึกษา จ้านวน 594 สถานศึกษา จ้านวนผูเรียนทั้งสิ้น 94,602 คน และมีจ้านวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งสิ้น 7,027 คน 

 ข้อมูลสถานภาพการศึกษาของรัฐในระบบ/นอกระบบ 

ตารางแสดงข้อมูลสถานศึกษา จ าแนกรายอ าเภอ 

ที่ หน่วยงาน 
เมือง
สตูล 

ควน
โดน 

ควน
กาหลง 

ท่า
แพ 

ละง ู ทุ่งหว้า มะนัง รวม 

1 สพป.สตูล 
- อนุบาลถึงประถมศึกษา 
- อนุบาลถึงมธัยมตอนตน  
- 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.ราชประชานุเคราะหแที่ 42 
- ศูนยแการศึกษาพิเศษ 

 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 
- ศาสนาควบคูสามัญ 
- 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 
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ที่ หน่วยงาน 
เมือง
สตูล 

ควน
โดน 

ควน
กาหลง 

ท่า
แพ 

ละง ู ทุ่งหว้า มะนัง รวม 

7 วิทยาลัยชุมชนสตูล 1 0 0 0 0 0 0 1 
8 มรภ.สข. วิทยาเขตสตูล 0 0 0 0 1 0 0 1 
9 สถจ.สตลู 

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

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 : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล   

จากตารางขางตน พบวาสถานศึกษาในจังหวัดสตูล จ้านวนทั้งสิ้น 594 สถานศึกษา ซึ่งอ้าเภอเมือง
สตูลมีสถานศึกษามากเป็นอันดับ 1 คิดเป็นรอยละ 28.11 ของจ้านวนสถานศึกษาในจังหวัดสตูลทั้งหมด
อ้าเภอละงู เป็นอันดับสอง คิดเป็นรอยละ 23.91 และอ้าเภอควนกาหลง เป็นอันดับสาม คิดเป็นรอยละ 
12.46 ตามล้าดับ 

          ข้อมูลจ านวนนักเรียนในสถานศึกษา 

   ตารางแสดงจ านวนนักเรียนในจังหวัดสตลู จ าแนกตามระดับการศึกษา รายหน่วยงานการศึกษา 

 
    จากตารางขางตน พบวา จ้านวนนักเรียนในสังกัดส้านักงานศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มีมากที่สุด 
จ้านวน 36,949 คน คิดเป็นรอยละ 39.06 ของจ้านวนนักเรียนทั้งหมด รองลงมาคือ นักเรียนในสังกัด
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จ้านวน 27,797 คน คิดเป็นรอยละ 29.38 และนักเรียน               
ในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 จ้านวน 10,104 คน คิดเป็นรอยละ 10.68         
ตามล้าดับ 

 

หน่วยงาน ปฐมวัย 
ประถม 

ศึกษา 
ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. 

อนุ 

ปริญญา 
ป.ตรี พิเศษ รวม 

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

- - - - - - - 75 - 75 

สถจ.สตูล 7,219 2,061 462 - - - - - - 9,742 
พศจ.สตูล - - 31 - 31 - - - - 31 
กองรอยตชด.                
ที่ 436 

48 124 - - - - - - - 172 

รวมทั้งสิ้น 16,825 30,500 15,355 10,003 2,352 970 770 112 17,716 94,602 
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ตารางสัดส่วนของผู้เรียนในจังหวัดสตูลเปรียบเทียบสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน 

ระดับการศึกษา 
จ านวนนักเรียน สัดส่วน 

รัฐบาล เอกชน รวม รัฐบาล : เอกชน 
ปฐมวัย 13,236 3,589 16,825 79 : 21 
ประถมศึกษา 22,020 8,480 30,500 72 : 28  
มัธยมศึกษาตอนตน 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 

รวมทั้งสิ้น 57,328 19,526 76,854 75 : 25 
***หมายเหตุ  ข้อมูลดังกล่าวไม่รวมขอ้มูลของศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสตูล และสถานศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบ 

    จากตารางขางตน พบวา สัดสวนของผูเรียนในสถานศึกษาของจังหวัดสตูล จ้านวนทั้งสิ้น 76,854 
คน แบงเป็นนักเรียนในสถานศึกษาของรัฐบาล จ้านวน 57,328 คน คิดเป็นรอยละ 75 และนักเรียน                   
ในสถานศึกษาของเอกชน จ้านวน 19,526 คน คิดเป็นรอยละ 25 

ตารางสัดส่วนของผู้เรียนเปรียบเทียบกับครูในจังหวัดสตูล 

ที่ หน่วยงาน นักเรียน ครู อัตราส่วน 
1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 27,823 2,354 1 : 12 
2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 16  10,104 677 1 : 15 
3 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

- ร.ร.ราชประชานุเคราะหแที่ 42 
- ศูนยแการศึกษาพิเศษ 

1,067 
803 
264 

95 
59 
36 

1 : 11 
1 : 14 
1 : 7 

4 ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  
- การศึกษาในระบบ (สามัญศึกษา) 
- การศึกษาในระบบ (ศาสนาควบคูสามัญ) 
- ศูนยแการศึกษาอิสลามประจา้มัสยิด (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 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล 

4,537 128 1 : 35 

6 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3,332 268 1 : 12 
7 วิทยาลัยชุมชน 770 128 1 : 6 
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล 75 31 1 : 1 
9 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตลู 9,742 600 1 : 16 
10 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล 31 9 1 : 3 
11 กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 436 172 23 1 : 7 

รวมทั้งสิ้น 94,602 7,027 1 : 13 
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จากขางตน พบวา จ้านวนนักเรียนในจังหวัดสตูล มีจ้านวนทั้งสิ้น 94,602 คน และมีจ้านวนครูผูสอน 
จ้านวนทั้งสิ้น 7,027 คน เมื่อน้ามาคิดอัตราสวนเปรียบเทียบจ้านวนนักเรียนตอจ้านวนครูผูสอน                
จะไดท้ากับอัตราสวน 1 : 13 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล มีอัตราสวนครูตอนักเรียนที่
แตกตางกันนอยที่สุด รองลงมาคือ โรงเรียนธรรมจักรวิทยา (วัดมงคลมิ่งเมือง) สังกัดส้านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสตูล และวิทยาลัยชุมชนสตูล ตามล้าดับ 

ตารางจ านวนนักเรียนพิการเรียนร่วมในสถานศึกษา จ าแนกตามประเภทความพิการ  

ล าดับ ประเภทความพิการ เพศชาย เพศหญิง รวม 
1 บกพรองทางการเห็น 5 4 9 
2 บกพรองทางการไดยิน 9 7 16 
3 บกพรองทางสตปิัญญา 63 32 95 
4 บกพรองทางรางกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 22 15 37 
5 บกพรองทางการเรียนรู 1,890 730 2,620 
6 บกพรองทางการพูดและภาษา 9 5 14 
7 บกพรองทางพฤติกรรมหรืออารมณแ 9 3 12 
8 ออทิสติก 31 6 37 
9 ความพิการซอน 21 6 27 

รวม 2,059 808 2,867 

ตารางจ านวนนักเรียนพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสตูล จ าแนกตามประเภทความพิการ 

ล าดับ ประเภทความพิการ บริการในศูนย ์ บริการนอกศูนย์ รวม 
1 บกพรองทางการเห็น 7 1 8 
2 บกพรองทางการไดยิน 5 0 5 
3 บกพรองทางสตปิัญญา 60 28 88 
4 บกพรองทางรางกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือ

สุขภาพ 
48 9 57 

5 บกพรองทางการเรียนรู 2 1 3 
6 บกพรองทางการพูดและภาษา 3 1 4 
7 บกพรองทางพฤติกรรมหรืออารมณแ 0 0 0 
8 ออทิสติก 23 5 28 
9 ความพิการซอน 51 21 72 

รวม 199 66 265 
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  ข้อมูลจ านวนนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

    โรงเรียนในสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดสตูล จ้านวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6    
มีจ้านวนนักเรียน ดังนี้ 

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 
 

4.2 การสาธารณสุข  
                     (1) ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข และหน่วยงานด้านสาธารณสุข 

                 จังหวัดสตูล มีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ คือ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต้าบล และศูนยแสุขภาพชุมชน จังหวัดสตูลไมมีโรงพยาบาลเอกชน มีแตสถาน
บริการที่ใหบริการในคลินิกเวชกรรม ทันตกรรม และรานขายยา 
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    ตารางแสดง จ านวนสถานบริการสาธารณสุของรัฐ จ าแนกรายอ าเภอ 

อ าเภอ 
รพท./
เตียง 

รพช./เตียง 
อัตราส่วน รพ.สต. 

ศูนย์สุขภาพชุมชน นคม. 
เตียง : ประชากร ขนาดใหญ ่ ทั่วไป 

เมือง 1/186 -     1 : 613 2 
(รพ.สต.คลอง
ขุด, รพ.สต.

ฉลุง) 

16 2 
(ศสม.พิมาน,                   
ศรีพิมาน) 

- 

ควนโดน - 1/30     1 : 878 1 
(รพ.สต.ควน

โดน) 

3 - - 

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

ทาแพ - 1/30     1 : 973 - 5 1 
(ศสช.ต้าบลทาแพ) 

- 

ละงู - 1/90     1 : 1,199 1 
(รพ.สต.ปากน้้า) 

9 1 
(ศสช.ต้าบลก้าแพง) 

- 

ทุงหวา - 1/30     1 : 801 - 7 - - 

มะนัง - 1/10     1 : 603 - 4 - - 

รวม 1/186 6/250     1 : 804 4 51 4 1 

ที่มา :  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม ๒๕๖4 

   (2) ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข/จ านวนเตียงต่อจ านวนประชากร 
         จังหวัดสตูล มีจ้านวนสถานบริการสาธารณสุขที่มีความครอบคลุมของจ้านวนเตียงตอ
จ้านวนประชากร ดังนี้ 

ตารางแสดงจ านวนสถานบริการสาธารณสุขและอัตราส่วนเตียงต่อประชากร 

สถานบริการสาธารณสุข จ านวนประชากร จ านวนเตียง อัตราส่วนเตียง : ประชากร 
โรงพยาบาลสตูล ๑๑5,877 203 ๑ : 570 
โรงพยาบาลละง ู ๗3,281 83 ๑ : 883 
โรงพยาบาลควนกาหลง 35,308 ๓3    ๑ : 1,170 
โรงพยาบาลควนโดน 26,๙98 ๓1 ๑ : 871 
โรงพยาบาลทาแพ ๒๙,775 ๓3 ๑ : 902 
โรงพยาบาลทุงหวา ๒๔,349 ๓6 ๑ : 676 
โรงพยาบาลมะนงั ๑๘,472 ๓4 ๑ : 543 

รวม 324,062 453 1 : 715 

ที่มา :  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2564 
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 (3) ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนในช่วงปี พ.ศ.2558-2563 

                  จังหวัดสตูล มีขอมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนในชวงปี พ.ศ.2558-
2563 ดังนี้ 

ตารางแสดงข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2558-2563 

สถิติชีพ/สถานะสุขภาพ 
เปูาหมาย 
แผนฯ ๑2 

ปี             
๒๕58 

ปี 
๒๕๕๙ 

ปี 
๒๕๖๐ 

ปี 
๒๕๖๑ 

ปี 
๒๕๖2 

ปี 
๒๕๖3 

อัตราเกิด : ๑,๐๐๐ ประชากร - 14.45 ๑๓.๐๔ ๑๑.๕๐ ๑๖.๑๘ 11.48 9.72 

อัตราตาย : ๑,๐๐๐ ประชากร - 5.31 ๕.๒๑ ๔.๘๕ ๕.๒๕ 5.30 4.41 

อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ  % ๑.2 0.91 ๐.๗๘ ๐.๖๗ ๑.๑๐ 0.52 0.49 

อัตราสวนมารดาตาย:เกิดมีชีพ ๑๐๐,๐๐๐ คน ไมเกิน ๑๕  0.00 ๔๘.๔๓ ๘๑.๘๓ ๔๐.๐๘ 26.93 84.87 

อัตราทารกตายปริก้าเนิด: การเกิด ๑,๐๐๐ คน ไมเกิน ๙ 8.59 ๗.๙๙ ๗.๙๑ ๖.๐๑ 5.65 5.40 

ภาวะโลหิตจางในหญิงมีครรภแ ไมเกินรอยละ 
๑๐ 

16.34 ๑๔.๒๙ ๑๔.๖๕ ๑๔.๖๕  13.71 13.44 

                                                           ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ,ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2564 

 (4) ข้อมูลโรคที่ต้องเฝูาระวังทางระบาดวิทยา จ านวน 10 อันดับแรก ปี 2559-2563 
       จังหวัดสตูล มีขอมูลโรคที่ตองเฝูาระวังทางระบาดวิทยา ในชวงปี 2559-2563 ดงันี้ 

ตารางแสดงโรคที่ต้องเฝูาระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกของจังหวัดสตูล ปี 2559 - 2563 

 
โรค 

ปี 255๙ ปี 25๖๐ ปี 25๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖3 
 

จ านวน 
อัตราปุวย : 

แสน
ประชากร 

 
จ านวน 

อัตราปุวย : 
แสน 

ประชากร 

 
จ านวน 

อัตราปุวย :  
แสน

ประชากร 

 
จ านวน 

อัตราปุวย :  
แสน

ประชากร 

 
จ านวน 

อัตราปุวย:                                                                      
แสน       

ประชากร 

 

1. อุจจาระรวง 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. ไขเลือดออก 346 110.47 ๗๔ ๒๓.๖๒ ๑๑๐ ๓๕.๑๒ ๑๖๘ ๕๓.๖๔ 52 16.07 

6. มือ เทา ปาก 255 81.41 ๒๕๑ ๘๐.๑๔ ๓๑๔ ๑๐๐.๒๕ ๑๗๔ ๕๕.๕๕ 238 73.55 

๗. ไขหวัดใหญ 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. โรคติดตอ           
ระบบสืบพันธุแ 

44 14.05 ๓๓ ๑๐.๕๓ ๖๑ ๑๙.๔๘ ๗๓ ๒๓.๓๑ 82 25.34 

 

       ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล รายงานระบาดวิทยา 506 ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2563 
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(5) ข้อมูลสาเหตุการตาย 10 อันดับแรก ปี 2561-2563 

       จังหวัดสตูล มีขอมูลสาเหตุการตาย ในชวงปี 2561-2563 ดังนี้ 

ตารางแสดงสาเหตุการตาย 10 อันดับแรกของจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2561-2563 

อัน 
ดับ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

สาเหตุ 
การตาย 

รวม 
อัตรา 

ต่อแสน 
   ประชากร 

สาเหตุ 
การตาย 

รวม 
อัตราต่อ 

แสน 
ประชากร 

สาเหตุ 
การตาย 

รวม 
อัตราต่อ 

แสน 
ประชากร 

1. ความดันโลหิตสูง
ไมทราบสาเหต ุ

82 25.65 วัยชรา 103 31.83 โรคหลอดเลือด
สมอง 

122 37.70 

2. หัวใจลมเหลว 71 22.21 ความดันโลหิตสูง 
ไมทราบสาเหต ุ
(ปฐมภูมิ) 

100 30.90 โรคหัวใจขาด
เลือด 

101 31.21 

3. เป็นลมเพราะ
ความรอนและ 
เป็นลมแดด 

39 12.20 หัวใจลมเหลว 
ไมระบุ
รายละเอียด 

91 28.12 โรคเบาหวาน 78 24.11 

4. โรคเรื้อรังระบบ
ทางเดินอาหาร 

35 10.98 โรคเสื่อมอ่ืนของ
ระบบประสาท 

78 24.10 โรคปอดบวม 78 24.11 

5. การหายใจ
ลมเหลว 
เฉียบพลัน 

24 7.51 สาเหตุการตายอื่น 
ที่ไมชัดเจนและ 
ไมระบุ
รายละเอียด 

31 9.58 โรคความดันโลหิต
สูง 

73 22.56 

6. ไตวาย 21 6.57 เบาหวานชนิดที ่
ไมตองพึ่งอินซูลิน 
ไมมภีาวะ               
แทรกซอน 

30 9.27 โรคตดิเช้ือ
แบคทีเรียอื่นๆ 

70 21.63 

7. เบาหวาน 20 6.26 หัวใจลมเหลว
แบบมีน้้าคั่ง 

28 8.65 มะเร็งอวัยวะยอย
อาหาร 

60 18.54 

8. กลามเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลัน 

18 5.63 กลามเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลัน  
ไมระบุละเอียด 

26 8.03 ไตวาย 53 16.38 

9. สาเหตุการตายอื่น 
ที่ไมชัดเจน 

17 5.32 การตดิเช้ือใน
กระแสเลือด                   
ไมระบุชนิด 

26 8.03 อุบัติเหตุจากการ 
ขนสง 

46 14.22 

10. การติดเชื้อใน
กระแสเลือด 

14 4.38 ช็อก ไมระบุ
รายละเอียด 

25 7.73 มะเร็งปอด 44 13.60 

ที่มา : - ข้อมูลจากกลุ่มงานข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สนย. Web ftp://healthdata.moph.go.th 
        - ประชากรกลางปี 2562 จากส านักบริหารการทะเบียน ภาค 9 จังหวัดสตูล กรมการปกครอง  

 

   

ftp://healthdata.moph.go.th/
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(6) ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข ในช่วงปี 2557-2563 
       จังหวัดสตูล มีขอมูลอาสาสมัครสาธารณสุข ในชวงปี 2557-2563 ดังนี้ 

ตารางแสดงจ านวนอาสาสมัครสาธารณสุขของจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2557-2563 

ปี พ.ศ. 
จ านวนอาสาสมัคร
สาธารณสุข (คน) 

จ านวนหลังคาเรือน 
อัตราส่วน อสม. : 

จ านวนหลังคาเรือน 

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 : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ มกราคม 2564 
 

(7) ข้อมูลจ านวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HA 
ตาราง จ านวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HA 

โรงพยาบาล ขั้นปัจจุบัน วันที่รับรอง วันหมดอายุ หมายเหตุ 
รพท.สตูล R๓ ๒๘ เม.ย.๖๓ ๒๗ เม.ย.๖๖  
รพช.ควนโดน R๒ ๒๘ ส.ค.๖๑ ๒๗ ส.ค.6๔  
รพช.ควนกาหลง R๒ ๑8 ธ.ค.๖๑ ๑7 ธ.ค.6๔  
รพช.ทาแพ R๑ 2๖ พ.ค.๖๓ 2๕ พ.ค.๖๖  
รพช.ละง ู R๔ ๒๓ พ.ค.๖๑ 2๒ พ.ค.6๔  
รพช.ทุงหวา R๓e ๑๓ ก.พ.๖๑ ๑๒ ก.พ.๖๔  
รพช.มะนัง 2 5 พ.ย.63 4 พ.ย.63  

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  อมูล ณ เดือน มกราคม 256๔ 

        นอกจากนั้น จังหวัดสตูลไดด้าเนินการพัฒนาเกณฑแคุณภาพของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต้าบล        
โดยไดน้าเกณฑแคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑแคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว โดยในปี ๒๕๖๔ มีโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพต้าบล จ้านวน ๕๕ แหง หนวยบริการปฐมภูมิ ๔ แหง รวม ๕๙ แหง ผลการประเมินผานเกณฑแที่
ก้าหนด ๕ ดาว รอยละ ๑๐๐ 
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ตาราง ร้อยละ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 

ตัวชี้วัด เกณฑ ์ อ าเภอ 
ปีงบประมาณ 2563 

เปูาหมาย ผลงานสะสม ร้อยละ 
-รอยละของ รพ.สต.ที่ผาน
เกณฑแการพัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต.ติดดาว ระดบั 5 
ดาว  
            

รอยละ 75 (สะสม) 
 

เมืองสตูล 18 ๑8 ๑๐๐ 
ละง ู 10 10 100 
ควนกาหลง 7 7 100 
ทุงหวา 7 7 100 
ทาแพ 5 5 100 
ควนโดน 4 4 100 
มะนัง 4 4 100 

รวม 55 45 ๑๐๐ 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค.6๔ – 31 ม.ค.6๔ 

(8) สัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ 

     อัตราสวนของบุคลากรทางการแพทยแ ตอประชากรของจังหวัดสตูล ในภาพรวม พบวา แพทยแ,              
ทันตแพทยแยังต่้ากวาเกณฑแที่ก้าหนด ในขณะที่เภสัชกร และพยาบาลอัตราสวนใกลเคียงกับเกณฑแที่ก้าหนด  
ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดสรรบุคลากรโดยเฉพาะ แพทยแ และทันตแพทยแ สวนกลางเป็นผูจัดสรร เป็นไปตาม
แผนการผลิตแพทยแ และทันตแพทยแ ซึ่งในแตละปีมีจ้านวนนอย ในขณะที่พยาบาล ไดรับการจัดสรรจากจ้านวน
ผูรับทุนของจังหวัด โดยเฉพาะโครงการผลิตพยาบาลเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ ท้าใหจั งหวัดสตูลไดรับจัดสรร                                   
เป็นจ้านวนมาก 

ตารางแสดงจ านวนและอัตราต่อประชากร ของบุคลากรสาธารณสุขปี 2๕๖๔ 

อ าเภอ 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 
ทาแพ 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 
ทุงหวา 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 : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 256๔ 

หมายเหตุ แพทยแ เกณฑแ ๑: 3,146 ทันตแพทยแ เกณฑแ ๑ : 9,820 เภสชักร เกณฑแ ๑ : ๖,๒๐๐  
พยาบาลวิชาชีพ เกณฑแ ๑: 542  
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         (9) ปัญหาสุขภาพที่ส าคัญ 

ตาราง จ้านวนและอัตราปุวยของผูปุวยนอก 10 อันดับแรก พ.ศ.2561 - 2563 

อันดับ 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

สาเหตุ รวม 
อัตราต่อแสน 
ประชากร 

สาเหตุ รวม 
อัตราต่อแสน 
ประชากร 

สาเหตุ รวม 
อัตราต่อแสน 
ประชากร 

1. โรคระบบยอย
อาหารรวมโรคใน
ชองปาก 

142,370 44,532.37 โรคความดันโลหิตสูง
ที่ไมมีสาเหตุน้า 

85,004 26,269.37 ความดันโลหิตสูง
ที่ไมมีสาเหตุน้า 

85,004 26,475.72 

2. โรคระบบหายใจ 142,333 44,520.80 โรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจสวนบน
เฉียบพลัน 

84,073 25,981.66 การติดเชื้อของ
ทางเดินหายใจ
สวนบนแบบ
เฉียบพลันอื่น ๆ 

84,073 26,185.74 

3. โรคระบบ
ไหลเวียนเลือด 

130,756 40,899.59 โรคเนื้อเยื่อผิดปกต ิ 54,520 16,848.69 เนื้อเยื่อผิดปกต ิ 54,520 16,981.04 

4. อาการแสดง
ผิดปกติที่พบได
จากการตรวจทาง
คลีนิกและทาง
หองปฏิบัติการฯ 

95,445 29,854.55 โรคความผิดปกติอื่น
ของฟันและโครงสราง 

45,633 14,102.28 ความผิดปกต ิ
อื่น ๆ ของฟันและ

โครงสราง 

45,633 14,213.05 

5. โรคระบบ
กลามเนื้อรวม
โครงรางและเนื้อ
ยึดเสริม 

94,493 29,556.77 โรคเบาหวาน 44,823 13,851.96 เบาหวาน 44,823 13,960.77 

6. โรคที่เกี่ยวกับตอม
ไรทอ โภชนาการ
และเมตะบอลิสึม 

92,204 28,840.79 โรคฟันผุ 39,439 12,188.10 ฟันผุ 39,439 12,283.84 

7. โรคติดเชื้อและ
ปรสิต 

47,284 14,790.12 การบาดเจ็บระบุ
เฉพาะอื่น ๆไมระบุ
เฉพาะและหลาย
บริเวณในรางกาย 

26,648 8,235.21 การบาดเจ็บระบุ
เฉพาะอื่น ๆ , 
ไมระบุเฉพาะ
และหลาย
บริเวณใน
รางกาย 

26,648 8,299.90 

8. โรคระบบลืบพันธุแ
รวมทางเดิน
ปัสสาวะ 

42,205 13,201.44 โรคอื่น ๆของหลอด
อาหาร กระเพาะและ
ดูโอเดนัม 

22,188 6,856.91 โรคอื่น ๆ ของ
หลอดอาหาร 
กระเพาะและดู
โอเดนัม 

22,188 6,910.77 

9. โรคผิวหนังและ
เนื้อเยื้อใตผิวหนัง 

33,941 10,616.52 โรคพยาธิสภาพของ
หลังสวนอื่นๆ 

19,960 6,168.38 พยาธิสภาพของหลัง
สวนอื่น ๆ 

19,960 6,216.83 

10. สาเหตุจาก
ภายนอกอื่นๆ 

24,105 7,539.88 โรคอื่นๆ ของผิวหนัง
และเนื้อเยื่อใตผิวหนัง 

18,918 5,846.36 โรคอื่น ๆ ของ
ผิวหนังและ
เนื้อเยื่อใต
ผิวหนัง 

18,918 5,892.28 

ที่มา :  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล (ระบบข้อมูล HDC)   ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 256๔ 
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         (10) การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
มารดาตายจากการตั้งครรภแและการคลอด เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส้าคัญ โดยตั้งแต ปี 2559 พบมารดาตาย
ทุกปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีอัตรามารดาตาย 84.87 ตอแสนการเกิดมีชีพ ซึ่งสูงกวาเกณฑแเฉลี่ยของ
ประเทศ(ไมเกิน 17 ตอแสนการเกิดมีชีพ) มีมารดาตาย จ้านวน 3 ราย รายที่ 1 จากโรงพยาบาลควนกาหลง 
Septic shock มารดามีประวัติติดยาเสพติด รายที่ 2 จากโรงพยาบาลละงู HIV infection รายที่ 3 จาก
โรงพยาบาลควนโดน CHF C Sepsis 
                 เด็กแรกเกิดถึง 5 ปีมีพัฒนาการกอนวัยในชวงปี 2561-2563 เด็กปฐมวัยสูงดีสมสวนยังต่้ากวา
เปูาหมาย อ้าเภอที่เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยนอยที่สุด คือ อ้าเภอทุงหวา คิดเป็นรอยละ 78.48 
         ผู้สูงอายุคุณภาพ 
                 จังหวัดสตูลมีผูสูงอายุจ้านวนทั้งสิ้น 38,399 คน คิดเป็นรอยละ 14.52 ของประชากรทั้งหมด 
เป็นชาย 17,469 คน (รอยละ45.49) หญิง จ้านวน 20 ,930 (รอยละ 57.86) อ้าเภอที่มีอัตราสวนของ
ผูสูงอายุมากที่สุดเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด คืออ้าเภอละงู รอยละ 15.40 รองลงมาคือ อ้าเภอเมืองสตูล 
รอยละ 15.02 นอยที่สุด คือ อ้าเภอมะนัง รอยละ 11.98  
         การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
                 จังหวัดสตูล มี 7 อ้าเภอ มีโรงพยาบาลทั่วไป 1 แหง โรงพยาบาลชุมชน 6 แหง รพ.สต./ศสม./
PCUจ้านวน 59 แหง จ้านวนครัวเรือน 76,466 หลังคาเรือน จ้านวนประชากร 322,256 คน มีแผนการ
จัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิ และเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ระยะ 10 ปีตั้งแต ปี 2559-2569 เปูาหมาย
ทั้งหมด 28 ทีม เปิดใหบริการหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ จ้านวน 20 ทีม                    
มีแพทยแเวชศาสตรแครอบครัวใหบริการทั้ง 20 ทีม ดูแลประชากร 215,379 คน คิดเป็นรอยละ 66.83 และ
มีแพทยแอยูระหวางลาศึกษาตอหลักสูตรแพทยแประจ้าบาน สาขาเวชศาสตรแครอบครัว (ส้าเร็จการศึกษา                    
ปี 2564) จ้านวน 2 คน (โควตา รพ.สตูล 1 คนและรพ.ละงู 1 คน) และอบรมหลักสูตร In Service Training 
2 คน (โควตา รพ.ละงู) ในเดือน ธค.63-มค.64 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพยกระดับ อสม. ขึ้นเป็น อสม.หมอ
ประจ้าบาน (หมอคนที่ 1) จ้านวน 7 รุน เปูาหมายครอบคลุม 7 อ้าเภอ จ้านวน 310 คน (เปูาหมาย กรม 
สบส. 279 คน) เพื่อสนับสนุนนโยบายคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจ้าตัว 3 คน  
                 การด้าเนินงานพัฒนา พชอ. มีการด้าเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอครบ
ทั้ง 7 อ้าเภอ โดยในปี 2562  อ้าเภอมะนังไดรับคัดเลือกเป็น พชอ.ตนแบบเขต 12 และมีการน้าเสนอ
ความกาวหนาในที่ประชุมกรมการจังหวัดทุกเดือนโดยนายอ้าเภอของแตละอ้าเภอที่เป็นประธาน พชอ.  
 การพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ปี 256๔ มี รพ.สต.ติดดาวผานเกณฑแรอยละ ๑๐๐   

         การพัฒนา อสม.หมอประจ าบ้าน 
 จังหวัดสตูล มี อสม.ทั้งจังหวัด 5,๑๗๔ คน ไดรับการพัฒนาเป็น อสม.หมอประจ้าบานจ้านวน 
297 คน 
 ผูปุวยนอกไดรับการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคดวยศาสตรแการแพทยแแผนไทย และแพทยแทางเลือก
ในไตรมาส 1 ปี 2563 คิดเป็นรอยละ 20.99 โดยสูงที่สุดที่อ้าเภอละงู อ้าเภอทุงหวา และอ้าเภอควนกาหลง 
ตามล้าดับ 
 อัตราความส้าเร็จการรักษาวัณโรค ผลการรักษาส้าเร็จของปี 2562 คิดเป็นรอยละ 89.74 
ส้าหรับปี 2563 มีผูปุวยรายใหมขึ้นทะเบียนจ้านวน 36 ราย โดยมีความครอบคลุมการรักษาผูปุวยวัณโรค
รายใหม และกลับมาเป็นซ้้าเพียงรอยละ 9.3 
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การด าเนินนโยบายของภาครัฐในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่าง ๆ ภายหลังการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
       จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังมีความไมแนนอนของการสิ้นสุดระบาด และ
แนวโนมการหดตัวของเศรษฐกิจโลก สงผลกระทบโดยตรงตอเศรษฐกิจของไทย และจังหวัดสตูล ซ่ึงเป็นจังหวัด             
ทองเที่ยวยอมมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของคนในจังหวัด การจางงาน การประกอบอาชีพของประชาชน 
และการด้าเนินธุรกิจของผูประกอบการโดยเฉพาะในแหลงทองเที่ยว การสงออกสินคาอาหารทะเล  ท้าให
จ้าเป็นตองใชทรัพยากรของภาครัฐและความสามารถในการจัดหาทรัพยากรในการพยุงเศรษฐกิจเพ่ือลด
ผลกระทบของประชาชนในภาคสวนตาง ๆ และใหความชวยเหลือผูประกอบการ โดยเฉพาะผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอมใหสามารถด้าเนินธุรกิจตอไปได เพ่ือรักษาการจางงานของคนในจังหวัด       
          การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคมของประชาชนและการปูองกันการแพรระบาดของ โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  สิ่งส้าคัญคือ   
  1) ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคมของประชาชน โดยใหความชวยเหลือตามสภาพปัญหา
ความเดือดรอน ซึ่งปัจจุบันหนวยงานรวมกับหนวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวของใหความชวยเหลือ กลุมเด็กและเยาวชน  
ผูสูงอายุ คนพิการ สตรีและสถาบันครอบครัว   
  2) ดานการพัฒนาการสาธารณสุข เชน ใหขอมูลแนะน้า ปรึกษา จัดทีม 3 หมอ ลงพ้ืนที่เยี่ยมผู
ประสบปัญหาทางสังคมพรอมทั้ง มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จัดประชุมมาตรการปูองกันการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นในการจัดท้าฐานขอมูลผูเดินทางเขาออกจังหวัดสตูล เพ่ือใชในการ
เฝูาระวัง ติดตาม วิเคราะหแความเสี่ยง  
  3) ดานการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมส้าหรับพ้ืนที่ เชน มีมาตรการ 
การควบคุมกิจกรรมด้าเนินงานเศรษฐกิจ เชน การก้าหนดเวลาเปิดปิดสถานบันเทิง การจ้ากัดจ้านวนคนใช
บริการในรานอาหาร อาจจะสงผลกระทบตอผูประกอบการบางสวน ซึ่งทางรัฐจะตองมีมาตรการเยีย วยาให
ครอบคลุม และการด้าเนินชีวิตมาตรการการควบคุมกิจกรรมดานการออกก้าลังกายและการดูแลสุขภาพ เชน 
การหามการออกก้าลังกาย การแขงกีฬา หามการใชบริการที่สาธารณะหรือที่ที่มีคนแออัด และมาตรการปิด
บอนการพนันถูกกฎหมายตางๆ เชน บอนไกชน บอนปลากัด ในจังหวัดสตูลประชาชนสวนใหญปฏิบัติตาม
มาตรการดังกลาว และใหความรวมมือในการปฏิบัติตามมาตรการตางๆเป็นอยางดี เชน การจัดใหมีเจล/
แอลกอฮอลแลางมือ การจัดสถานที่ การท้าความสะอาด การงดจัดกิจกรรมที่มีคนรวมจ้านวนมาก เพราะเห็น                 
ในความส้าคัญของการปูองกันการระบาดในจังหวัด  
  4) ดานมาตรการเชิงรุกในการเฝูาระวัง และปูองกันกลุมเสี่ยงส้าคัญ เชน มีมาตรการในการเฝูา
ระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ส้าหรับศูนยแกักกัน ส้าหรับผูเดินทางกลับจากตางประเทศ และมาจาก
พ้ืนที่เสี่ยง พ้ืนที่เฝูาระวังสูงสุด จังหวัดสตูลมีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซีย และมีการเปิดดานระหวาง
ประเทศ เพ่ือใหคนในพ้ืนที่ หรือคนจังหวัดอ่ืน ไดเดินทางกลับภูมิล้าเนา  โดยมาตรการของจังหวัดก้าหนดใหมี
การลงทะเบียนการเดินทางลวงหนาผานทาง QR CODE ในกรณีที่ไมอาจลงทะเบียนการเดินทางลวงหนาได                  
ใหรายงานตัวกับเจาหนาที่ ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต้าบลทองที่หรือเจาหนาที่สาธารณสุขอ้าเภอ ก้านัน 
ผูใหญบาน หรือ อสม. ในเขตพ้ืนที่ กรณีพักอาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองสตูล ใหรายงานตัวกับเจาหนาที่  
กักกันตัวไว ณ สถานที่ที่จังหวัดจัดให (Local Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน   
  5) ดานการก้ากับติดตามมาตรการ ผอนปรน กิจการและกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือปูองกัน การแพร
ระบาดของโรคโควิด 19 ใหประชาชนสามารถด้ารงชีวิตอยูไดอยางปลอดภัยจากการแพรระบาดของโรคโควิด 
19 โดย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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  6) ดานมาตรการการปูองกันผลกระทบ COVID-19 มีความครอบคลุมของมาตรการชวยเหลือ 
ทั้งแรงงานที่ไดรับผลกระทบจาก COVID-19 และเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบ จาก COVID-19 อีกทั้งการผอน
คลายมาตรการควบคุมความเสี่ยงตอการแพรระบาดรอบสอง เพื่อใหผูประกอบการสามารถประคองกิจการและ
ฟ้ืนตัวได  
  ๗) ดานพฤติกรรม New Normal มาตรฐานวิถีชีวิตใหมหลัง COVID-19 คือ ตองมีการปฏิบัติ 
ตามขอแนะน้าการดูแลปูองกันตัวเองจาก COVID-19 ในการปรับพฤติกรรม New Normal มาตรฐานวิถีชีวิต
ใหมใหสามารถอยูรวมกับสังคมไดอยางปลอดภัย 
          4.3 อาชญากรรม 
   สถิติคดีอาญา 4 กลุม ของ ต้ารวจภูธรจังหวัดสตูล 

ระหวางเดือน ม.ค.- ธ.ค. 2562 กับ ม.ค. - ธ.ค. 2563 

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

ลด  
 ผลการปฏิบัติ  

 แจ้ง   จับ   แจ้ง   จับ  ร้อยละ เปูาหมาย 

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

      1.2 ท้ารายผูอื่นถึงแกความตาย  2 1 0 0 -2 0 80.00 

      1.3 พยายามฆา  19 17 16 16 -3 100 74.24 

      1.4 ท้ารายรางกาย  35 31 37 34 +2 91.89 75.89 

      1.5 ขมขืนกระท้าช้าเรา  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 ปลนทรัพยแ  1 1 0 0 -1 0 75.00 

     2.2 ชิงทรัพยแ  4 3 2 2 -2 100 68.75 

     2.3 วิ่งราวทรัพยแ  9 7 10 9 +1 90.00 72.50 

     2.4 ลักทรัพยแ  195 138 184 154 -11 83.70 60.68 

     2.5 กรรโชกทรัพยแ  0 0 2 2 +2 100 60.00 

     2.6 ฉอโกง  33 19 47 30 +14 63.83 57.75 

     2.7 ยักยอกทรัพยแ 17 10 31 26 +14 83.87 54.87 

     2.8 ท้าใหเสียทรัพยแ 19 16 20 17 +1 85.00 66.67 

     2.9 รับของโจร 6 5 16 14 +10 87.50 76.67 

     2.10 ลักพาเรียกคาไถ 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.ปูองกันและปราบปรามการ              
           คามนุษยแ 

0 0 
0 0 

0 0.00  

     3.2 พ.ร.บ.คุมครองเด็ก  0 0 1 1 +1 100.00  

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

     3.4 พ.ร.บ.สิทธิบัตร  0 0 0 0 0 0.00  

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

     3.6 พ.ร.บ.วาดวยการกระท้าความผิดทาง 
           คอมพิวเตอรแ 

 
4 

 
4 

 
3 

 
3 

 
-1 

 
100.00 

 

     3.7 ความผดิเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกสแ  2 2 0 0 -2 0.00  

     3.8 พ.ร.บ.ปุาไม  75 74 36 14 -39 38.89  
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ประเภทความผิด 
 ม.ค.- ธ.ค.62   ม.ค. - ธ.ค.63  เพ่ิม/

ลด  
 ผลการปฏิบัติ  

 แจ้ง   จับ   แจ้ง   จับ  ร้อยละ เปูาหมาย 

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

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

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

     3.13 พ.ร.บ.งาชาง  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.ปูองกันและปราบปรามการ 
             ฟอกเงิน 

2 0 
1 1 

-1 100.00  

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

4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 5205 5666 5539 6147    

    4.1 ยาเสพติด  4769 1988 4476 4772 -293   
          4.1.1 ผลิต  174 220 393 469 +219   
          4.1.2 น้าเขา  34 41 15 11 -19   
          4.1.3 สงออก 0 0 0 0 0   
          4.1.4 จ้าหนาย  36 42 44 48 +8   
          4.1.5 ครอบครองเพ่ือจ้าหนาย 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 (ไมมีทะเบียน) 167 174 212 229 +45   
          4.2.3 อาวุธปืนธรรมดา (มีทะเบียน) 71 73 31 33 -40   
          4.2.4 วัตถรุะเบดิ 3 0 2 3 -1   
          4.2..5 อื่น ๆ 29 28 299 303 +278   
    4.3 การพนัน 90 324 100 303 +10   
         4.3.1 บอนการพนัน  2 52 1 21 -1   
         4.3.2 สลากกินรวบ  12 12 19 22 +7   
         4.3.3 ทายผลฟตุบอลตางประเทศ  17 51 23 51 +8   
         4.3.4 การพนันอื่นๆ   59 209 57 183 -2   
   4.4 ความผิดเกีย่วกับวัสดุ สื่อ สิ่งพิมพแลามก 
         อนาจาร  

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
+2 

  

   4.5 ความผิดเกีย่วกับ พ.ร.บ.คนเขาเมือง  21 26 47 49 +26   
   4.6 ความผิดเกีย่วกับการปูองกนัและปราม 
        ปรามการคาประเวณี  

 
14 

 
14 

 
86 

 
87 

 
+72 

  

   4.7 ความผิดเกีย่วกับสถานบรกิาร  1 1 2 2 +1   
   4.8 ความผิดเกีย่วกับการควบคุมเครื่องดืม่
แอลกอฮอลแ  

 
32 

 
31 

 
7 

 
7 

 
-25 

  

   ฐานความผิดโจรกรรมรถยนตแ 0 0 0 0 0   
   ฐานความผิดรถจักรยานยนตแ 5 3 4 1 -1   

     ที่มา : ต ารวจภูธรจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ มกราคม 2564 
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ตาราง แสดงสถิติคดีอาญา 4 กลุ่มเปรียบเทียบ ระหว่างปี พ.ศ.2559 – 2563 

ประเภทความผิด 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

รับแจง จับ รับแจง จับ รับแจง จับ รับแจง จับ รับแจง จับ 
1. คดีความผิดเกี่ยวกับ
ชีวิตรางกายและเพศ 

93 65 101 56 110 68 110 76 78 73 

2. คดีความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยแ 

327 152 255 115 139 135 317 161 354 291 

3. คดีความผิดพิเศษ 121 65 273 96 205 141 205 146 133 93 
4. คดีความผิดที่รัฐเป็น
ผูเสียหาย 

3,595 4,139 4,157 4,337 4,784 5,113 4,783 5,153 5,539 6,147 

ที่มา : ระบบ CRIMES ณ เดือนมกราคม 2564 

 4.4 ปัญหายาเสพติด 
      (1.) สถานการณแการน้าเขา - สงออกยาเสพติด 

             1.1) การน้าเขา 
                              จากขอมูลการจับกุมและขอมูลการขาว 6 เดือนแรก(หวงตุลาคม 2562 -มีนาคม 
2563) พบวายังคงมีการน้าเขายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดสตูล จ้านวน 5 คดี ซึ่งเป็นยาเสพติดประเภท ไอซแ 
และพืชกระทอม จากขอมูลการจับกุมไอซแ มีปริมาณของกลางเพียงเล็กนอย เนื่องจากเป็นการน้าเขา มาเพ่ือ                   
ใชเสพในพ้ืนที่ สวนพืชกระทอมจากขอมูลการจับกุมและขอมูลการขาวในพ้ืนที่จังหวัดสตูล มีการลักลอบ                 
ล้าเลียงพืชกระทอมจากชายแดนประเทศมาเลเซียเขามาจ้าหนายในพ้ืนที่ ซึ่งในหวงนี้สามารถจับกุมและตรวจ
ยึดพืชกระทอมในพ้ืนที่ จ้านวน 340.5 กิโลกรัม ซึ่งรูปแบบการน้าเขายังคงเป็นรูปแบบการน้าเขามาพรอม             
ตัวบุคคล และการซุกซอนในยานพาหนะ ทั้งรถยนตแ เรือประมง โดยพ้ืนที่ที่มีการลักลอบน้าเขายาเสพติดและ
สามารถจับกุมผูกระท้าความผิดไดอยางตอเนื่อง สวนใหญจะใชชองทางดานศุลกากร และตามชองทางธรรมชาติ 
ไดแก จุดตรวจพิสุทธิ์ศักดิ์ อ้าเภอควนโดน จังหวัดสตูล ดานศุลกากรวังประจัน อ้าเภอควนโดน จังหวัดสตูลและ
ชองทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางน้้า ตามแนวชายแดนตาง ๆ ไดแก บริเวณพ้ืนที่ชายแดน อ้าเภอเมืองสตูล 
อ้าเภอควนโดน และอ้าเภอทาแพ จังหวัดสตูล 
         1.2) การสงออก 
                              จากสถิติขอมูลการจับกุมในหวงตุลาคม 2562-มีนาคม 2563 ยังไมพบการจับกุม
ขอหาสงออกยาเสพติดไปยังประเทศเพ่ือนบาน 
       (2) สถานการณแการลักลอบปลูกพืชเสพติด 
            2.1) การจับกุมการลักลอบปลูกพืชเสพติดในพ้ืนที่ พบวามีการลักลอบปลูกพืชกระทอม      
และกัญชา ซึ่งมีการจับกุมรวมจ้านวน 30 คดี ประกอบดวย พืชกระทอม จ้านวน 25 คดี ของกลางตนพืช 
กระทอม จ้านวน 31 ตน และตนกัญชา จ้านวน 4 คดี ของกลางตนกัญชา จ้านวน 35 ตน และครอบครอง
เมล็ดกัญชา 1 คดี ของกลาง จ้านวน 23 เมล็ด 
       (3) สถานการณแการคาและแพรระบาดยาเสพติด 
            3.1) ดานการคายาเสพติด 
                            ในพ้ืนที่จังหวัดสตูลยังมีกลุมนักคาในทุกพ้ืนที่  และมีกลุมนักคาที่มีบทบาทและ
พฤติการณแคายาเสพติดหลายเครือขาย และมีการเชื่อมโยงกับกลุมเครือขายจังหวัดสงขลา ตรัง และพัทลุง โดย
มีการลักลอบล้าเลียงยาเสพติดมาพักเก็บไวในพ้ืนที่ และจะกระจายสงใหกับนักคารายยอยในพื้นที่ โดยกลุมผูคา
รายยอยในพ้ืนที่จะมีความเชื่อมโยงระหวางพ้ืนที่อ้าเภอใกลเคียง ในปัจจุบันจังหวัดสตูลมีนักคารายยอย        
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เป็นผูหญิงเพ่ิมมากขึ้น รูปแบบการซุกซอนจะน้ายาเสพติดจ้านวนมากไปจางคนพักเก็บในพ้ืนที่ และคนที่ท้า
หนาที่พักเก็บจะน้ายาเสพติดไปซุกซอนไวในปุาใกลบาน หรือในสวนยางพารา รูปแบบในการติดตอซื้อขายยา
เสพติด และการสั่งการของกลุมเครือขายการคายาเสพติด สวนใหญใชการติดตอสื่อสารหรือการสั่งการผานทาง
โทรศัพทแมือถือเป็นหลัก 
          3.2) ขอมูลการจับกุมรายส้าคัญ ในหวงเดือนตุลาคม 2562-เดือนมีนาคม 2563 
                          เดือนธันวาคม 2562 มีจ้านวน 1 คดี ของกลาง กัญชาแหง 196 กิโลกรัม ผูตองหา
ไดรับวาจางใหพักเก็บกัญชาแหง โดยไดรับคาจางจ้านวน 200,000 บาท วิธีการซุกซอน น้ากัญชาแหงบรรจุ
ในกระสอบแลวน้าถุงพลาสติกสีด้าปิดทับอีกชัน แลวน้าไปซุกซอนในสวนมะพราวและน้าฟางขาวปกปิดไว 
                 เดือนกุมภาพันธแ 2563 มีจ้านวน 1 คดี ของกลาง พืชกระทอม 120 กิโลกรัม 
   (4) การแพรระบาดยาเสพติด 
                 การแพรระบาดยาเสพติดทั้งการคาและการเสพยาเสพติดในพ้ืนที่ ในพ้ืนที่จังหวัดสตูลจากสถิติ    
การจับกุมคดียาเสพติด ยังคงพบปัญหาการแพรระบาดในทุกพ้ืนที่ จากสถิติการจับกุมคดียาเสพติดในพ้ืนที่
จังหวัดสตูลหวง 6 เดือนแรกปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) ซึ่งน้ามาวิเคราะหแ
สถานการณแการแพรระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ ดังนี้ 
                 4.1) ตัวยาที่แพรระบาดในพ้ืนที่ 
                       พบวายาบา มีการแพรระบาดมากที่สุด คิดเป็นรอยละ 63.78 รองลงมาเป็นพืชกระทอม 
รอยละ 31.27 ไอซแ รอยละ 2.83 และกัญชาแหง รอยละ 1.24 เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนการคา และแพร
ระบาดของยาเสพติด กับปีที่ผานมาในหวงไตรมาสเดียวกัน พบวาในปี 2563 และ ปี 2563 ยาเสพติด
ประเภทยาบา และไอซแ มีการแพรระบาดเพ่ิมข้ึน และยังมีแนวโนมการแพรระบาดที่สูงขึ้นอยางตอเนื่องในพ้ืนที่ 
สวนพืชกระทอม และกัญชาแหงมีการแพรระบาดลดลง 
                 4.2) สถิติการจับกุมแยกเป็นรายอ้าเภอ 

       ในพ้ืนที่จังหวัดสตูลมีการแพรระบาดในทุกพ้ืนที่ เมื่อแยกเป็นรายอ้าเภอ พบวาในพ้ืนที่    
อ้าเภอเมืองสตูลมากที่สุด คิดเป็นรอยละ 29.37 รองลงมาเป็นอ้าเภอละงู รอยละ 22.64 อ้าเภอทาแพ              
รอยละ 12.07 และอ้าเภอควนกาหลง รอยละ 10.44 และพ้ืนที่ที่มีการคาและแพรระบาดนอยที่สุดคือ 
อ้าเภอมะนัง รอยละ 6.81 สัดสวนของยาเสพติดที่แพรระบาดมากในแตละอ้าเภอสวนใหญเป็นยาบา และพืช
กระทอม 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

      1) สถานการณ์ด้านผู้สูงอายุจังหวัดสตูล 

       จังหวัดสตูล มีผูสูงอายุตั้งแต 60 ปีขึ้นไป  จ้านวน 42,984 คน คิดเป็นรอยละ 13.26 
ของประชากรจังหวัดสตูลทั้งหมด จ้าแนกรายอ้าเภอเรียงตามล้าดับจ้านวน ดังนี้ อ้าเภอเมืองสตูล จ้านวน 
15,849 คน , อ้าเภอละงู จ้านวน 10,099 คน, อ้าเภอควนกาหลง จ้านวน 4,608 คน, อ้าเภอทาแพ 
3,639 คน, อ้าเภอควนโดน 3,551 คน, อ้าเภอทุงหวา จ้านวน 3,100 คน และอ้าเภอมะนัง จ้านวน 
2,138 คน    
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ตารางแสดง จ านวนประชากรผู้สูงอายจุังหวัดสตูล จ าแนกตามอ าเภอ 

ที่ อ าเภอ จ านวน (คน) 
1 เมือง 15,849 
2 ละง ู 10,099 
3 ทาแพ 3,639 
4 ควนโดน 3,551 
5 ควนกาหลง 4,608 
6 มะนัง 2,138 
7 ทุงหวา 3,100 

รวม 42,984 
                   ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  (ข้อมูล ณ เดอืนธันวาคม 2563) 

 จังหวัดสตูล มีผูสูงอายุตั้งแต 100 ปีขึ้นไป จ้านวน 90 คน จ้าแนกรายอ้าเภอเรียง ดังนี้ อ้าเภอ
เมืองสตูล จ้านวน 29 คน , อ้าเภอละงู จ้านวน 29 คน, อ้าเภอควนกาหลง จ้านวน 13 คน, อ้าเภอทาแพ 4 
คน, อ้าเภอควนโดน 6 คน, อ้าเภอทุงหวา จ้านวน 5 คน และอ้าเภอมะนัง จ้านวน 4 คน    

ตารางแสดง จ านวนผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป จังหวัดสตูล จ าแนกตามอ าเภอ 

ที่ อ าเภอ จ านวน (คน) 
1 เมือง 29 
2 ละง ู 29 
3 ทาแพ 4 
4 ควนโดน 6 
5 ควนกาหลง 13 
6 มะนัง 4 
7 ทุงหวา 5 

รวม 90 
ที่มา : รายงานประชากร ระบบ Health Data Center : HDC กระทรวงสาธารณสุข  (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2564) 

      เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
                   จังหวัดสตูล มีผูสูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพ จ้านวน 38,479 คน จ้าแนกรายอ้าเภอเรียงตาม 
ล้าดับจ้านวน ดังนี้ อ้าเภอเมืองสตูล จ้านวน 13,482 คน, อ้าเภอละงู จ้านวน 9,016 คน, อ้าเภอควนกาหลง 
จ้านวน 4,230 คน, อ้าเภอทาแพ 3,557 คน, อ้าเภอควนโดน 3,262 คน, อ้าเภอทุงหวา จ้านวน 2,863 
คน และอ้าเภอมะนัง จ้านวน 2,069 คน    

ตารางแสดง จ านวนผู้สูงอายุท่ีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ าแนกตามอ าเภอ 

ที่ อ าเภอ จ านวน (คน) 
1 เมือง 13,482 
2 ละง ู 9,016 
3 ทาแพ 3,557 
4 ควนโดน 3,262 
5 ควนกาหลง 4,230 
6 มะนัง 2,069 
7 ทุงหวา 2,863 

รวม 38,479 
                   ที่มา : ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดสตูล (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2564) 
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  2) สถานการณ์ด้านคนพิการจังหวัดสตูล 

             จังหวัดสตูล มีคนพิการ ทั้งหมดจ้านวน 10,226 คน คิดเป็นรอยละ 3.15 ของประชากร
ทั้งหมดของจังหวัดสตูล จ้าแนกตามประเภทความพิการ เรียงตามล้าดับจ้านวน ดังนี้ ทางการเคลื่อนไหวหรือ
ทางรางกาย 5,276 คน, ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย 1,891 คน, ทางสติปัญญา 1,081 คน, ทางจิตใจ
หรือพฤติกรรม 608 คน, ทางการเห็น 560 คน, พิการซ้้าซอน 555 คน, ทางการเรียนรู 178 คน และ               
ออทิสติก 77 คน 

   ตาราง แสดงจ านวนคนพิการในจังหวัดสตูล จ าแนกตามอ าเภอและประเภทความพิการ ปี พ.ศ. 2564 
 

อ าเภอ พกิาร
ทางการเหน็ 

พกิารทางการได้
ยินหรือสื่อ
ความหมาย 

พกิารทางการ
เคลือ่นไหวหรือ
ทางร่างกาย 

พกิารทางจิตใจ
หรือพฤตกิรรม 

พกิารทาง
สติปญัญา 

พกิาร
ทางการ
เรียนรู ้

ออทิสติก 
พกิาร

ซ้ าซ้อน 
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 
ควน

กาหลง 
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 
รวม 560 1,891 5,276 608 1,081 178 77 555 10,226 

   ทีม่า : ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสตูล ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล(ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564) 
 

จังหวัดสตูล มีผูรับเบี้ยยังชีพคนพิการ จ้านวน 8,476 คน จ้าแนกรายอ้าเภอ เรียงตามล้าดับจ้านวน 
ดังนี้  อ้าเภอเมืองสตูล จ้านวน 2,994 คน, อ้าเภอละงู จ้านวน 1,796 คน, อ้าเภอทาแพจ้านวน 923 คน,  
อ้าเภอควนโดน 846 คน, อ้าเภอควนกาหลง 763 คน, อ้าเภอทุงหวา 651 คน และอ้าเภอมะนัง 503 คน 

ตาราง แสดงจ้านวนคนพิการที่ไดรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ปี 2564 จ้าแนกตามอ้าเภอ 

ที่ อ าเภอ จ านวน (คน) 
1 เมือง 2,994 
2 ละง ู 1,796 
3 ควนโดน 846 
4 ทาแพ 923 
5 ควนกาหลง 763 
6 มะนัง 503 
7 ทุงหวา 651 

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

        3) เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์(อพม.)จังหวัดสตูล ปี 2564 
      จังหวัดสตูล อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแ จ้านวน 2,856 คน จ้าแนก
รายอ้าเภอเรียงตามล้าดับจ้านวน ดังนี้ อ้าเภอเมืองสตูล จ้านวน 1,090 คน , อ้าเภอละงู จ้านวน 624 คน, 
อ้าเภอทุงหวา จ้านวน 313 คน, อ้าเภอทาแพ 293 คน, อ้าเภอควนโดน 230 คน, อ้าเภอควนกาหลง 
จ้านวน 176 คน, และอ้าเภอมะนัง จ้านวน 80 คน  และท่ียังไมระบุที่อยูชัดเจน 50 คน  
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ตารางแสดง จ านวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ แยกรายอ าเภอ 

ที่ อ าเภอ จ านวน (คน) 
1 เมือง 10,090 
2 ละง ู 624 
3 ควนโดน 230 
4 ทาแพ 293 
5 ควนกาหลง 176 
6 มะนัง 80 
7 ทุงหวา 313 
8 ยังไมระบทุี่อยูชัดเจน 50 

รวม 2,856 
                   ที่มา : ระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

http://www.volunteer.drdw.go.th  (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2564) 
   

4) เครือข่ายด้านสังคมในจังหวัดสตูล 
 - อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแ    จ้านวน 2,86 คน 
 - อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแเชี่ยวชาญดานผูสูงอายุ  จ้านวน 578 คน 
 - อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแเชี่ยวชาญดานคนพิการ  จ้านวน 393 คน 

- ชมรมผูสูงอายุ         จ้านวน 76 ชมรม 
- ศูนยแพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ (ศพอส.)   จ้านวน 16 แหง 
- โรงเรียนผูสูงอายุ        จ้านวน 13 แหง 
- คลังปัญญาผูสูงอายุ        จ้านวน 271 คน 
- สภาเด็กและเยาชน       จ้านวน 41 สภา 
- องคแกรสาธารณประโยชนแ      จ้านวน 59 แหง 
- องคแกรสวัสดิการชุมชน       จ้านวน 13 แหง 
- สภาองคแกรชุมชนระดับต้าบล      จ้านวน 41 แหง 
- ศูนยแบริการคนพิการทั่วไป      จ้านวน 20 ศูนยแ 
- ชมรมคนพิการ        จ้านวน 10 ชมรม 
- ศูนยแพัฒนาครอบครัวในชุมชน      จ้านวน 41 ศูนยแ 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 

 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
   1) ทางบก 
              ทางรถยนต์ 

           จังหวัดสตูล มีเสนทางคมนาคมทั้งทางหลวงแผนดินและทางหลวงจังหวัด ที่เชื่อมตอระหวาง
จังหวัด ระหวางอ้าเภอ และระหวางประเทศเพ่ือนบาน ทางหลวงที่อยูพ้ืนที่จังหวัดสตูล โดยมีทางหลวงแผนดิน
ที่ส้าคัญ ไดแก 
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  ๑.  ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖ สายยนตรการก้าธร เป็นทางหลักที่สามารถเดินทาง ไป
ยังจังหวัดใกลเคียง คือ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง โดยไปเชื่อมตอกับถนนเพชรเกษม ที่สี่แยก
คูหา เขตอ้าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แยกซายไปจังหวัดพัทลุง แยกขวาไปอ้าเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 
ระยะทางประมาณ ๖๗ กิโลเมตร 
  ๒. ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔04 สายฉลุง-ตรัง เป็นเสนทางที่เชื่อมตอระหวางจังหวัดสตูล
กับจังหวัดตรัง ระยะทางประมาณ ๑๔๐ กิโลเมตร เริ่มจากสามแยกฉลุง ผานอ้าเภอทาแพ อ้าเภอละงู อ้าเภอ
ทุงหวา อ้าเภอปะเหลียน และอ้าเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง 

- หน่วยงานผู้รับผิดชอบจ านวนสายทางและชนิดผิวจราจร 
มีหนวยงานที่รับผิดชอบจ้านวนสายทางและชนิดผิวจราจร คือ แขวงทางหลวงจังหวัดสตูล  ส้านักงาน

ทางหลวงชนบทจังหวัดสตูล องคแการบริหารสวนจังหวัดสตูล และองคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
- จ านวนสายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสตูล ระบุระยะทาง (กิโลเมตร) 

แขวงทางหลวงสตูล รับผิดชอบดูแลทางหลวงแผนดินในพ้ืนที่จังหวัดสตูล ทั้งหมด  11  สายทาง  13 
ตอนควบคุม ระยะทางรวม 199.928 กิโลเมตร  โดยมีหมวดทางหลวงรับผิดชอบดูแลพ้ืนที่ในจังหวัดสตูล    
3  หมวดทางหลวงดวยกัน  

ตาราง แสดงข้อมูลสายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสตูลจ าแนกตามหมวดทางหลวง 

หมายเลข
ทางหลวง 

หมายเลข
ควบคุม 

ตอน กม. - กม. 
ระยะทาง 

กม. 
ผิว

จราจร 

1.หมวดทางหลวงควนโดน 

0406 0102 คายรวมมิตร – คลองขุด 54+775 - 65+205 
65+205 – 65+555 
65+555 – 71+800 
71+800 – 74+120 
74+120 – 89+115 

10.430 
0.350 
6.245 
2.320 

14.995 

ลาดยาง 
คอนกรีต 
ลาดยาง 
คอนกรีต 
ลาดยาง 

4137 0100 ทุงต้าเสา – สวนเทศ 0+000 – 0+050 
0+050 – 23+482 

0.050 
23.378 

คอนกรีต 
ลาดยาง 

4184 0100 ควนสตอ – ดานชายแดนวัง
ประจัน (เขตแดนไทย/
มาเลเซีย) 

0+000 - 21+850 21.850 ลาดยาง 

4362 0100 นิคมควนกาหลง - นาโต฿ะขุน 0+000 - 10+453 10.453 ลาดยาง 

ระยะทางในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงควนโดน 90.071   

2.หมวดทางหลวงท่าแพ 

0404 0202 ละงู – ฉลุง 96+624 - 133+663 37.039 ลาดยาง 

0406 0103 ศาลากันตง - ต้ามะลัง 92+974 - 99+890 6.916 ลาดยาง 

0421 0100 กาเน฿ะ - สตูล 0+000 - 4+600 4.600 ลาดยาง 

      4+825 - 5+375 0.550 ลาดยาง 

      5+550 - 6+600 1.050 ลาดยาง 

      7+100 - 10+517 3.417 ลาดยาง 
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หมายเลข
ทางหลวง 

หมายเลข
ควบคุม 

ตอน กม. - กม. 
ระยะทาง 

กม. 
ผิว

จราจร 

4051 0100 นาลาน - เจ฿ะบิลัง 0+000 - 9+170 9.170 ลาดยาง 

4052 0100 เขาขาว - ทาเรือปากบารา 0+000 - 0+300,  
2+651 - 11+716 

9.365 ลาดยาง 

4111 0100 ทางเขาทาเรอืเกาะนก 0+000 - 0+075 0.075 ลาดยาง 

4183 0100 ทางเขาดานศุลกากรสตูล 0+000 - 0+156 0.156 ลาดยาง 

ระยะทางในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงท่าแพ 72.338   

3.หมวดทางหลวงทุ่งหว้า 

0404 0201 บานนา – ละงู 59+606 - 96+624 37.018 ลาดยาง 

4312 0100 ทางเขาก้าแพง 0+000 - 0+501 0.501 ลาดยาง 

                     ระยะทางในความรับผิดชอบหมวดทางหลวงทุ่งหว้า 37.519   

รวมระยะทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสตูลในพืน้ที่จังหวัดสตูล 11 สาย
ทาง 13 ตอนควบคุม  

199.928   

ที่มา :  แขวงทางหลวงสตูล ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕64 
 

- จ านวนสายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทสตูล ระบุระยะทาง (กิโลเมตร) 
 เป็นโครงขายทางหลวงชนบทสายรองในพ้ืนที่จังหวัดสตูล อยูในความรับผิดชอบของกรมทาง

หลวงชนบท ซึ่งไดกระจายตามพ้ืนที่ในอ้าเภอตาง ๆ แยกเป็นประเภทเสนทางเพ่ือขนสงสินคา การเกษตร    
การประมง และเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยว รวมทั้งเป็นเสนทาง พัฒนาเชื่อมตอระบบขนสงโลจิสติกสแ         
ซึ่งปัจจุบันโครงขายทางดังกลาว ระยะทางบางชวงยังไมไดมีการพัฒนา เพ่ือยกระดับมาตรฐานทางใหมีความ
สมบูรณแและตอเนื่อง ดังนั้น จึงมีความจ้าเป็นตองเรงปรับปรุงพัฒนาตอเติมใหมีความสมบูรณแยิ่งขึ้น           
เพ่ือตอบสนองตามยุทธศาสตรแ ของจังหวัดสตูลและตามยุทธศาสตรแของกรมทางหลวงชนบท 

 

ตาราง แสดงถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทจังหวัดสตูล 

บัญชีรายช่ือถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทจังหวัดสตูล 

ที ่ ประเภทถนน จ านวน(สาย) ระยะทาง (กม.) หมายเหตุ 

1 ถนนผิวจราจรลาดยาง 22 543.026   

2 ถนนผิวจราจรคอนกรีต 4 2.300   

3 ถนนผิวจราจรลูกรัง 9 5.530   

รวม 35 550.856  
ที่มา :  แขวงทางหลวงชนบทสตูล   ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕64 
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ตารางแสดงจ านวนสายทางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ที่ ประเภทถนน จ านวน(สาย) ระยะทาง(กม.) หมายเหต ุ
1. ถนนลาดยาง 80 274.881  
2. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 21 19.740  
3. ถนนลูกรัง 1 2.500  
4. ถนนลาดยาง,คอนกรีต,ลูกรัง  7 23.280  

รวม 109 320.401  
ที่มา :  กองช่าง  ฝ่ายส ารวจและออกแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕64 

ตาราง แสดงจ านวนสายทางในความรับผิดชอบของท้องถิ่น 

บัญชีถนนในความรับผิดชอบขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
ที ่ ประเภทถนน จ านวน (สาย) ระยะทาง (กม.) หมายเหตุ 
1 ถนนที่อยูในความรับผิดชอบของ อปท. 3,161 6,700.15   

 - ถนนผิวจราจรลาดยาง 749 2,106.41   
 - ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,552 1,851.01   
 - ถนนผิวจราจรลูกรัง 514 433.51   
 - ถนนผิวจราจรหินคลุก 299 2,309.22  

ที่มา : ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล   
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕64 

 
เส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทางของจังหวัดสตูล แบ่งออกเป็น 4 หมวด ทั้งหมด 15 

เส้นทาง ไดแก 
รถโดยสารประจ าทางหมวด 1 : รถโดยสารภายในเขตเทศบาล 

สายที่ 1 เสนทางรอบเมือง  
สายที่ 2 เสนทางวิทยาลัยเทคนิคสตูล - บานนาแค  
สายที่ 3 เสนทางสตูล - ต้ามะลัง 

รถโดยสารประจ าทางหมวด 2 : รถโดยสารระหวางกรุงเทพมหานครและจังหวัดสตูล 
สายที ่984 เสนทางกรุงเทพฯ - สตูล (ข)  (กรุงเทพฯ - ตรัง - สตูล) 
สายที่ 988 เสนทางกรุงเทพฯ - สตูล  (กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล) 

รถโดยสารประจ าทางหมวด 3 : รถโดยสารระหวางจังหวัดสตูลและจังหวัดอ่ืนๆ 
สายที่ 452 เสนทางหาดใหญ - สตูล (ก) 
สายที่ 466 เสนทางตรัง - สตูล 
สายที่ 494 เสนทางหาดใหญ - สตูล - ต้ามะลัง 
สายที่ 732 เสนทางหาดใหญ - บานปากบารา, และเสนทางแยกชวง หาดใหญ - ทุงหวา 
สายที่ 734 เสนทางสตูล - ภูเก็ต, และเสนทางแยกชวง สตูล - กระบี่ 
 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องคแการบริหารสวนจังหวัดสตูล หนา 32 
 
 

รถโดยสารประจ าทางหมวด 4 : รถโดยสารภายในเขตอ้าเภอและระหวางอ้าเภอของจังหวัดสตูล 
สายที่ 1891 เสนทางสตูล – บานเจ฿ะบิลัง, และเสนทางแยกชวง สตูล - บานตันหยงโป 
สายที่ 1892 เสนทางสตูล - ทาแพ - ละง ู
สายที่ 1893 เสนทางสตูล - ควนกาหลง - มะนัง, และเสนทางแยกชวง สตูล - บานโตน 
สายที่ 8476 เสนทางบานปากบารา - โรงพยาบาลละงู 
สายที่ 8477 เสนทางสตูล – บานวังประจัน 

ที่มา ส านักงานขนส่งจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕64 
 

2) ทางราง 
     สตูลไมมีสถานีรถไฟ แตสามารถเดินทางไปกับขบวนรถกรุงเทพฯ-ยะลา, กรุงเทพฯ-หาดใหญหรือ
กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก ลงที่สถานีรถไฟหาดใหญจากนั้นตอรถตูโดยสารหรือรถโดยสารประจ้าทางเขาจังหวัด
สตูล ระยะทาง 98 กิโลเมตร หรือเดินทางกับขบวนรถกรุงเทพฯ - ตรัง, กรุงเทพฯ - กันตัง  ลงที่สถานีรถไฟ
ตรัง นั่งรถประจ้าทางรถตู หรือแท็กซ่ี เขาสูจังหวัดสตูล 

3) การคมนาคมขนส่งทางน้ า 
      ความยาวชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูล 144.8 กิโลเมตร มีคลองสายหลัก 6 สาย ความยาวรวม 
277.55 กิโลเมตรมีเกาะในทะเลจ้านวน 105 เกาะ เกาะที่มีผูคนมาถิ่นฐานอาศัยอยู  จ้านวน 9 เกาะ การ
คมนาคมทางน้้าที่ส้าคัญ เป็นการเดินทางเพ่ือการทองเที่ยวภายในประเทศ และการเดินทางระหวางประเทศ 
ไปยังประเทศมาเลเซียทางทะเล 
      จังหวัดสตูลมีท่าเรือจ านวน 2 ท่าเรือ ดังนี้ 

๑) ทาเรือต้ามะลัง เป็นทาเทียบเรือ ตั้งอยูใน ต.ต้ามะลัง อ.เมือง จ.สตูล เป็นทาที่สามารถ
เดินทางไปเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซียโดยเรือเฟอรี่ มีเรือออกจากทาเรือทุกวัน (ปัจจุบันมีการปิดตอเนื่อง
เนื่องจากสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19) 

๒) ทาเรือปากบาราอยูหางจากอ้าเภอละงูประมาณ 8 กิโลเมตร ตั้งอยูที่ปากคลองละงู 
ต้าบลปากน้้า อ้าเภอละงู เป็นทาเรือที่อยูใกลเกาะตะรุเตามากที่สุด ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตรและ   
ใกลทาเรือเป็นที่ตั้งของศูนยแบริการนักทองเที่ยวอุทยานแหงชาติตะรุเตา บริเวณทาเรือปากบารายังมีบริษัท             
เอกชนน้าเที่ยวและบริการเรือของบริษัทเอกชนไปยังเกาะตะรุเตา และเกาะหลีเปฺะ 

การเดินทางไปจังหวัดใกล้เคียง 
1. ตรัง      140  กิโลเมตร 
2. พัทลุง   134   กิโลเมตร 
3. สงขลา  125   กิโลเมตร 
การเดินทางจากอ าเภอเมืองไปยังอ าเภอต่างๆ ในจังหวัดสตูล 
1. อ้าเภอควนโดน      21   กิโลเมตร 
2. อ้าเภอทาแพ   28   กิโลเมตร 
3. อ้าเภอควนกาหลง  32   กิโลเมตร 
4. อ้าเภอละงู  50   กิโลเมตร 
5. อ้าเภอมะนัง 50   กิโลเมตร 
6. อ้าเภอทุงหวา 76   กิโลเมตร 
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3) การคมนาคมขนส่งทางอากาศ 
        ไมมีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ แตสามารถเดินทางจากอ้าเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา หรือจังหวัดตรัง 

ดังนี้ 
 เสนทางท่ี 1 กรุงเทพฯ-หาดใหญแลวตอรถแท็กซี่หรือรถโดยสารประจ้าทางจากตัว
อ้าเภอหาดใหญเขาจังหวัดสตูลอีกประมาณ 98 กิโลเมตร  
 เสนทางท่ี 2 กรุงเทพฯ-ตรัง แลวตอดวยรถประจ้าทาง รถตู หรือรถแท็กซ่ีจากในเมืองสู
จังหวัดสตูล ประมาณ 150 กิโลเมตร 
             5.2 การไฟฟูา 

    ข้อมูลการใช้ไฟฟูา 
                      การไฟฟูาสวนภูมิภาคจังหวัดสตูล มีส้านักงานใหบริการ จ้านวน 6 แหง มี PEA SHOP จ้านวน 2 
แหง ดังนี้ 

(1) ส้านักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาคจังหวัดสตูล 
(2) ส้านักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาคสาขาอ้าเภอละงู 
(3) ส้านักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาคสาขาอ้าเภอควนกาหลง 
(4) ส้านักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาคสาขายอยอ้าเภอทาแพ สังกัด การไฟฟูาฯจังหวัดสตูล 
(5) ส้านักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาคสาขายอยอ้าเภอทุงหวา สังกัด การไฟฟูาฯสาขาอ้าเภอละงู 
(6) ส้านักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาคสาขายอยอ้าเภอมะนัง สังกัด การไฟฟูาฯสาขาอ้าเภอควนกาหลง 
(7) PEA SHOP สาขา Big C สาขาสตูล สังกัดการไฟฟูาฯจังหวัดสตูล 
(8) PEA SHOP สาขา Lotus สาขาควนโดน สังกัด การไฟฟูาฯอ้าเภอควนกาหลง 
 

ตารางแสดงข้อมูลจ านวนผู้ใชไ้ฟฟูา หน่วยจ าหน่ายไฟฟูาและจ านวนการไฟฟูา/ครัวเรือนในพื้นทีท่ี่ยังไม่มีไฟฟูาใช้ 
จ าแนกตามอ าเภอ 

ที่ อ้าเภอ 
ครัวเรือน
ทั้งหมด 

(ครัวเรือน) 

มีไฟฟูาใชแลว (ครัวเรือน) ยังไมมีไฟฟูาใช 

          ปกัเสา 
         พาดสาย 

โซลารแ
โฮม(SHS) 

อื่นๆ รวม 
อยูในพื้นที่

ปกติ 
(ครัวเรือน) 

อยูในเขต 
หวงหาม 

(ครัวเรือน) 

ไมเขา
หลักเกณฑแ 
(ครัวเรือน) 

รวม 
(ครัวเรือน) 

1 เมืองสตูล 39,066 39,066 0 0 39,066 0 0 0 0 
2 ละง ู 23,534 23,534 134 0 23,668 0 0 0 0 
3 ทุงหวา 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 ทาแพ 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 

ที่มา : ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล ข้อมูล ข้อมูล ณ ธันวาคม 2563 

5.3 การประปา 

 จังหวัดสตูล มีที่ท้าการประปา 2 แหง คืออ้าเภอเมืองและอ้าเภอละงู มีสถานีผลิตน้้าประปา 
จ้านวน 4 แหง คือ อ้าเภอควนโดน ต้าบลวังประจัน อ้าเภอละงู และอ้าเภอทุงหวา 
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ตารางแสดงก าลังการผลิตและปริมาณน้ าจ่าย 

สถานท่ีผลิต
น้้า 

 

ก้าลังการ
ผลิต

(ลบ.ม/ช.
ม.) 

ปริมาณน้้าจาย 
(ลาน ลบ.ม.) 

 

จ้านวนผูใช แยกตามประเภท (ราย) 

ท่ีอยูอาศัย 
สวน

ราชการ 
ธุรกิจ

ขนาดเล็ก 
รัฐวิสาหกิจ  

ธุรกิจ
ขนาด
ใหญ 

รวม 

สาขาสตูล 
1. ควนโดน 1,200 346,792 15,409 250 2,398 25  330 18,412 

2. วังประจัน 40 80 14 3 - - -  17 

สาขาละงู 

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

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

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล, สาขาละงู  ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2564 
 
 

          5.4 โทรศัพท์และการเข้าถึงอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
      1) บริการโทรศัพท์ 

                    ตารางสถิติการบริการโทรศัพท์ ปี 2555- 2562 

รายละเอียด 
2555 2556 2557 ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 2560 2561 2562 
2013 2014 2015 ๒๐๑๖ 2017 2018 2019 2020 

บริษัททีโอที 
จ ากัด 
(มหาชน) 

เลขหมาย
เต็ม 18,997 19,265 19,257 19,517 19,517 19,496 19,496 27,599 

เปดิใช้งาน 10,701 10,083 9,280 8,136 6,780 6,578 4,868 4,188 
เลขหมายเปิดใช้แยก

ประเภท  
(บริษัท ทีโอที จ ากัด 

(มหาชน) 

2555 2556 2557 ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 2560 2561 2562 

2013 2014 2015 ๒๐๑๖ 2017 2018 2019 2020 

  บ้านพัก 
 

4,739 6,901 5918 4932 4182 4,059 2,728 2,303 
  ธุรกิจ 

 
855 871 871 849 838 839 861 732 

  ราชการ 
 

1,023 1,021 965 951 929 928 988 835 
  ทีโอที 

 
213 215 202 201 201 200 257 217 

  ตู้สาขา 
 

14 14 14 14 14 14 16 0 
  โทรศัพท์สาธารณะ 1,304 1226 1,165 1079 581 288 140 101 

1. ส้าหรับจ้านวนเลขหมายของโทรศัพทแสาธารณะแสดงขอมูลเฉพาะ ที่ บมจ.ทีโอที  ด้าเนินการเอง 
2. จ้านวนเลขหมายโทรศัพทแ ท่ีด้าเนินการโดยบริษัทสัมปทาน ประกอบดวยโทรศัพทแประจ้าที่และสาธารณะ 

ที่มา : บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2563 

               2) การเข้าถึงอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
ตารางแสดงประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จ าแนกตามการใช้คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร 

จังหวัดสตูล ปี 2561 

จังหวัด 

การใช้คอมพิวเตอร์ Computer using การใช้อินเทอร์เน็ต Internet using การใช้โทรศัพท์มือถือ Mobile using 

รวม ใช ้ ไม่ใช ้ รวม ใช ้ ไม่ใช ้ รวม ใช ้ ไม่ใช ้

สตูล 254,219 71,413 182,806 254,219 147,336 106,883 254,219 225,834 38,478 
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ตาราง จ านวนครัวเรือที่มีอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดสตูล ปี 2561 

จังหวัด 

 
ครัวเรือน 
ทั้งสิ้น 

ครัวเรือนที่มีอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  Household by having information 
and communication technology devices 

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 จ านวนอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีในครัวเรือน ในจังหวัดสตูล ปี 2564 

 

ที่มา:  ส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561  
ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2563 

      3) โครงการเน็ตประชารัฐ 
               ตาราง ข้อมูลการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  

(โครงการเน็ตประชารัฐ) ในพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2560 

ชื่ออ าเภอ/เขต จ านวนหมู่บ้านที่ติดตัง้ปี 2560 
   ควนกาหลง 10 
   ควนโดน 4 
   ทาแพ 5 
   ทุงหวา 18 
   มะนัง 7 

   เมืองสตูล 9 

   ละง ู 16 
รวมทั้งหมด 69 

 

          5.5 ระบบโลจิสติกส์(Logistics) หรือการขนส่ง 

        เส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทางของจังหวัดสตูล แบ่งออกเป็น 4 หมวด ทั้งหมด 15 
เส้นทาง ไดแก 
รถโดยสารประจ าทางหมวด 1 : รถโดยสารภายในเขตเทศบาล 

สายที่ 1 เสนทางรอบเมือง  
สายที่ 2 เสนทางวิทยาลัยเทคนิคสตูล - บานนาแค  
สายที่ 3 เสนทางสตูล – ต้ามะลัง 

 

จังหวัด ครัวเรือนทั้งสิ้น 

จ านวนอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

Number of information and communication technology devices 

จ านวน 
เครื่องโทรศัพท์ 

จ านวน 
เครื่องโทรสาร 

จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
Number of Computer 

แบบต้ังโต๊ะ แบบกระเปาหิ้ว Tablet 

สตูล 77,861 1,005 326 11,219 10,629 3,594 
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รถโดยสารประจ าทางหมวด 2 : รถโดยสารระหวางกรุงเทพมหานครและจังหวัดสตูล 
สายที่ 984 เสนทางกรุงเทพฯ - สตูล (ข)  (กรุงเทพฯ - ตรัง - สตูล) 
สายที่ 988 เสนทางกรุงเทพฯ - สตูล  (กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล) 

รถโดยสารประจ าทางหมวด 3 : รถโดยสารระหวางจังหวัดสตูลและจังหวัดอ่ืนๆ 
สายที่ 452 เสนทางหาดใหญ - สตูล (ก) 
สายที่ 466 เสนทางตรัง - สตูล 
สายที่ 494 เสนทางหาดใหญ - สตูล - ต้ามะลัง 
สายที่ 732 เสนทางหาดใหญ - บานปากบารา, และเสนทางแยกชวง หาดใหญ - ทุงหวา 
สายที่ 734 เสนทางสตูล - ภูเก็ต, และเสนทางแยกชวง สตูล - กระบี่ 

รถโดยสารประจ าทางหมวด 4 : รถโดยสารภายในเขตอ้าเภอและระหวางอ้าเภอของจังหวัดสตูล 
สายที่ 1891 เสนทางสตูล - บานเจ฿ะบิลัง, และเสนทางแยกชวง สตูล - บานตันหยงโป 
สายที่ 1892 เสนทางสตูล - ทาแพ - ละง ู
สายที่ 1893 เสนทางสตูล - ควนกาหลง - มะนัง, และเสนทางแยกชวง สตูล - บานโตน 
สายที่ 8476 เสนทางบานปากบารา - โรงพยาบาลละงู 
สายที่ 8477 เสนทางสตูล – บานวังประจัน 

ที่มา ส านักงานขนส่งจังหวัดสตูล  ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2564 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
  โครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ขึ้นอยูกับสาขาเกษตรกรรม การปุาไม และการประมง เป็นหลัก 
โดยมีสัดสวนรอยละ 36.7 สาขาการผลิตที่มีความส้าคัญรองลงมา ไดแก สาขาการขายสงและการขายปลีกฯ                          
มีสัดสวนรอยละ 12.4  สาขาการขนสงและสถานที่เก็บสินคามีสัดสวนรอยละ 10.0 และสาขาอ่ืน ๆ รอยละ 
40.9 ตามล้าดับ ผลิตภัณฑแมวลรวมจังหวัดสตูล (GPP AT CURRENT MARGET PRICES) ปี 2561 มีมูลคา
เทากับ 31,215 ลานบาท คิดเป็นรอยละ 0.2 ของผลิตภัณฑแมวลรวมทั้งประเทศ (GDP) คิดเป็นรอยละ 2.2 
ของผลิตภัณฑแมวลรวมภาคใต (GRP) และมีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 5 ในกลุมจังหวัดอันดามัน ส้าหรับอัตรา 
ขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัดสตูล หดตัวรอยละ -0.8 ปรับตัวดีขึ้นจากที่หดตัวรอยละ -5.5 ในปีที่ผานมา 
รายไดเฉลี่ยตอคนตอปี จากตัวเลขผลิตภัณฑแมวลรวมของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ในปี 2561 ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอคน/ปี เทากับ 107,505 บาท เป็นล้าดับที่ 4 ของกลุม
จังหวัดอันดามัน เป็นล้าดับที่ 8 ของภาคใตและล้าดับที่ 39 ของประเทศ โดยมีมูลคานอยกวาปีที่ผานมา
ประมาณ 5,827 บาท 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องคแการบริหารสวนจังหวัดสตูล หนา 37 
 
 

ภาพแสดงโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสตูลปี 2561

 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
ข้อมูล ณ มกราคม 2564  

 
โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูล 
   หากพิจารณาในภาพรวมโครงสรางเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลในอดีตขึ้นอยูกับภาคการเกษตร             
เป็นหลัก แตในปี 2558 โครงสรางเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรเป็น
ภาคบริการ ซึ่งในปี 2561 มีสัดสวนโครงสรางเศรษฐกิจดังนี้ ภาคบริการสัดสวนโครงสรางรอยละ 52.7 ภาค
เกษตรมีสัดสวนโครงสรางรอยละ 36.7 และภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนรอยละ 10.6 โดยมูลคาการผลิตสวน
ใหญของเกษตรกรรมมาจากพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ยางพารา ปาลแมน้้ามัน ไมผลเชน ทุเรียน เงาะ มังคุด 
ลองกอง อยางไรก็ตามหากพิจารณาแนวโนมจะเห็นไดวาภาคการเกษตรตั้งแตปี 2554-2561 มีแนวโนม
ลดลงอยางตอเนื่อง ส้าหรับสัดสวนในดานอุตสาหกรรมมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก ในขณะที่สัดสวน
ของภาคบริการมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น เนื่องจากจังหวัดสตูลเริ่มมีการขยายตัวของธุรกิจดานการคาสง  คาปลีก การ
โรงแรม การทองเที่ยวมากข้ึน 

ตารางที่ 1.19 โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ณ ราคาประจ าปี ปี 2561 
หน่วย : ล้านบาท/(ร้อยละ) 

 
  ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2564 

 

ภาคการผลติ 2556 2557 2558 2559 2560 2561
ภาคเกษตรกรรม 14,260          14,360          13,261          13,901          12,535          11,466      

45.6              45.2              41.5              41.7              38.4              36.7         
ภาคอุตสาหกรรม 3,819            3,371            3,343.5         3,301            3,836            3,300       

12.2              10.6              10.5              9.9                11.8              10.6         
ภาคบริการ 13,171          14,052          15,384.3       16,119          16,267          16,449     

42.1              44.2              48.1              48.4              49.8              52.7         
ผลติภัณฑ์มวลรวมจงัหวัด 31,251          31,783          31,989          33,322          32,638          31,215      

100.0            100.0            100.0            100.0            100.0            100.0       
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ตารางแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ าปี พ.ศ. 2556 – 2561 
หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
Agriculture ภาคเกษตร 14,260 14,360 13,261 13,901 12,535 11,466 
Agriculture, hunting and forestry 
เกษตรกรรม การปาุไม และการประมง 

14,260 14,360 13,261 13,901 12,535 11,466 

Non-Agriculture นอกภาคเกษตร 16,990 17,423 18,728 19,420 20,103 19,749 
Mining and quarrying การท้าเหมืองแร
และเหมืองหิน 

152 152 172 216 257 249 

Manufacturing การผลิต 3,211 2,748 2,729 2,634 3,114 2,640 
Electricity, Gas and Water supply การ
ไฟฟูา ก฿าซ ไอน้้า และระบบปรับอากาศ 

388 391 359 367 371 326 

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities การจัดหาน้า้ การจัดการ และการ
บ้าบัดน้้าเสียของเสียและสิ่งปฏิกูล 

68 79 83 84 93 85 

Construction การกอสราง 1,077 1,306 1,109 1,237 1,264 1,341 
Wholesale and retail trade; repair of 
motor vehicles and motorcycles การ
ขายสงและการขายปลีก การซอมยานนตแ
และจักรยานตแ 

3,280 3,451 3,666 4,250 4,117 3,878 

Transportation and storage การขนสง
และสถานที่เก็บสินคา 

2,067 2,870 3,619 3,224 3,320 3,137 

Accommodation and food service 
activities  ที่พักแรมและบริการดานอาหาร 

242 248 295 329 357 432 

Information and communication ขอมูล
ขาวสารและการส่ือสาร 

189 215 234 217 247 266 

Financial and insurance activities 
กิจกรรมการเงินและการประกันภัย 

919 1,063 1,102 1,251 1,319 1,424 

Real estate activities กิจกรรม
อสังหาริมทรัพยแ 

1,350 870 1,035 1,108 1,020 1,154 

Professional, scientific and technical 
activities กิจกรรมทางวิชาชพี วิทยาศาสตรแ 
และเทคนิค 

9 12 7 8 9 13 

Administrative and support service 
activities กิจกรรมการบริหารและการ
บริการสนับสนุน 

187 202 223 228 242 253 

Public administration and defence; 
compulsory social security การบริหาร
ราชการ การปูองกันประเทศ และการปรกัน
สังคมภาคบังคับ 

1,215 918 1,088 1,173 1,126 1,225 

Education การศึกษา 1,908 2,111 2,183 2,218 2,329 2,249 
Human health and social work 
activities กิจกรรมดานสุขภาพและงาน
สังคมสงเคราะหแ 

571 629 661 702 733 836 

Arts, entertainment and recreation 
ศิลปะ ความบันเทิง และนัทนาการ 

20 20 20 29 35 39 

Other service activities กิจกรรมบริการ
ดานอื่น ๆ  

135 138 143 144 149 202 

Gross provincial product (GPP) 31,251 31,783 31,989 33,322 32,638 31,215 
GPP Per capita (Baht) 112,141 113,118 112,921 116,662 113,332 107,505 
Population (1,000 persons) 279 281 283 286 288 290 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2564 
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1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด 

    จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ  5 ของกลุมจังหวัดอันดามัน  
โดยในปี 2561 มีมูลคาเทากับ 31,215 ลานบาท คิดเป็นรอยละ 0.2 ของผลิตภัณฑแมวลรวมทั้งประเทศ 
(GDP) คิดเป็นรอยละ 2.2 ของผลิตภัณฑแมวลรวมภาคใต (GRP)   

      ภาพแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดอันดามัน ปี 2557 – 2561 

หน่วย : ล้านบาท 

 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  
ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2564 

 
2) อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัด 

อัตราขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัดสตูล ในปี 2561 หดตัวรอยละ -0.8 ปรับตัวดีขึ้นจากที่
หดตัวรอยละ -5.5 ในปีที่ผานมา เป็นผลจากแรงขับเคลื่อนของภาคเกษตรกรรม ยอดขายสงและขายปลีก 
รวมทั้งการขนสงที่มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น อยางไรก็ตามรายไดเกษตรกรยังอยูในระดับต่้าตามราคาสินคา 
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ภาพอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดอันดามัน ปี 2561 
หน่วย : ร้อยละ 

 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2564 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว (GPP Per Capita) ในปี 2561 จังหวัดสตูลมี GPP 
เฉลี่ยตอหัว 107,505 บาท  คิดเป็นล้าดับที่ 39 ของประเทศ และคิดเป็นล้าดับที่ 4 ของกลุมจังหวัดอันดามัน  
โดยมีจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ส้าหรับจังหวัดที่มีคาเฉลี่ยตอหัวต่้าที่สุดคือจังหวัดตรัง มีคาเฉลี่ย
เพียง  102,589 บาท เทานั้น หากพิจารณาแนวโนมรายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรจังหวัดสตูล จะเห็นไดวา
ตั้งแตปี 2559-2561 คาเฉลี่ยรายไดตอหัวของประชากรจังหวัดสตูลมีแนวโนมลดลงตอเนื่อง 

ภาพ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว กลุ่มจังหวัดอันดามัน ปี 2557 - 2561 
หน่วย : บาท 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2564 
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  6.1 การเกษตร 

       จังหวัดสตูล มีเนื้อที่ทั้งหมด 1 ,754,700 ไร เป็นพ้ืนที่ถือครองเพ่ือท้าการเกษตรทั้งสิ้น 
733,815 ไร คิดเป็นรอยละ 41.82 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด มีจ้านวนครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้น 43 ,085 
ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจ ที่ส้าคัญของจังหวัดสตูล อันดัน 1 ไดแก ยางพารา มีเนื้อที่ปลูก 531 ,753 ไร คิดเป็น
มูลคาผลผลิตประมาณ 3,858 ลานบาท รองลงมาไดแก ปาลแมน้้ามัน เนื้อที่ปลูก 132,856 ไร คิดเป็นมูลคา
ผลผลิตประมาณ 1,163 ลานบาท ขาวเนื้อที่ปลูก 19,059 ไร คิดเป็นมูลคาผลผลิตประมาณ 97.86 ลาน
บาท และไมผล ซึ่งมีลักษณะสวนเป็นสวนไมผลแบบผสมผสาน มีการปลูกไมผลในสวนหลายชนิด เชน ลองกอง 
เนื้อท่ีปลูก 3,242 ไร ทุเรียน เนื้อท่ีปลูก 2,977 ไร เงาะ เนื้อที่ปลูก 1,436 ไร มังคุด เนื้อที่ปลูก 1,972 ไร 
และจ้าปาดะ เนื้อท่ีปลูก 1,372 ไร เป็นตน 

ตารางแสดงข้อมูลการเพาะปลูกยางพารา จังหวัดสตูล ปี 2563 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน

ครัวเรือน 
เน้ือที่ยืนต้น 

(ไร่) 
เน้ือที่ให้ผล 

(ไร่) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ราคาเฉลี่ย 
(บาท/กก.) 

1 เมืองสตลู 6,930 82,155 57,943 13,269 229 36.75 

2 ควนโดน 2,968 32,851 28,731 6,033 210 42.01 

3 ควนกาหลง 6,280 129,981 96,907 23,548 243 36.00 

4 ทาแพ 5,693 55,517 43,952 10,021 228 43.36 

5 ละง ู 7,302 84,748 71,738 17,504 244 40.00 

6 ทุงหวา 3,469 80,007 60,457 14,026 232 39.72 

7 มะนัง 3,498 66,494 50,702 12,016 237 45.00 

รวม 36,140 531,753 410,430 96,417 235 40 

         ที่มา ส านักงานเกษตรจงัหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564 

ตารางแสดงข้อมูลการเพาะปลูกปาล์มน้ ามัน จังหวัดสตูล ปี 2563 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน

ครัวเรือน 
เน้ือที่ยืนต้น 

(ไร่) 
เน้ือที่ให้ผล 

(ไร่) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ราคาเฉลี่ย 
(บาท/กก.) 

1 เมืองสตลู 1,250 11,200 8,158 17,556 2,152 2.66 

2 ควนโดน 966 4,409 4,030 8,644 2,145 4.24 

3 ควนกาหลง 1,960 35,319 28,169 67,268 2,388 3.00 

4 ทาแพ 1,581 13,855 12,680 32,537 2,566 4.25 

5 ละง ู 2,666 18,058 16,657 43,491 2,611 3.00 

6 ทุงหวา 1,244 10,682 9,824 25,208 2,566 3.90 

7 มะนัง 2,257 39,333 38,763 96,171 2,481 5.20 

รวม 11,924 132,856 118,281 290,875 2,459 4 

        ที่มา ส านักงานเกษตรจงัหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564 
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ตารางแสดงข้อมูลการเพาะปลูกข้าวนาปี จังหวัดสตูล ปี 2563/64 

ที ่ อ าเภอ จ านวนครัวเรือน 
เน้ือที่ยืนต้น 

(ไร่) 
เน้ือที่ให้ผล 

(ไร่) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ราคาเฉลี่ย 
(บาท/กก.) 

1 เมืองสตลู 1,092 5,224 5,224 2,069 396 8.58 

2 ควนโดน 1,115 2,526 2,526 419 166 10.00 

3 ควนกาหลง 180 686 686 259 378 15.00 

4 ทาแพ 870 3,052 3,052 1,282 420 9.50 

5 ละง ู 1,768 7,087 7,087 3,373 476 10.00 

6 ทุงหวา 2 6 6 3 500 15.00 

7 มะนัง 60 478 478 120 251 25.00 

รวม 5,087 19,059 19,059 7,525 395 13 
                 ที่มา ส านักงานเกษตรจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564 

ตารางแสดงข้อมูลการเพาะปลูกลองกองจังหวัดสตูล ปี 2563 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน

ครัวเรือน 
เน้ือที่ยืนต้น 

(ไร่) 
เน้ือที่ให้ผล 

(ไร่) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ราคาเฉลี่ย 
(บาท/กก.) 

1 เมืองสตลู 761 271 210 66 313 15.00 

2 ควนโดน 1,200 945 857 386 450 30.00 

3 ควนกาหลง 1,654 1,038 1,016 387 381 15.00 

4 ทาแพ 649 320 279 92 328 33.00 

5 ละง ู 518 358 333 123 370 25.00 

6 ทุงหวา 85 78 77 22 282 20.00 

7 มะนัง 501 232 215 85 395 12.00 

รวม 5,368 3,242 2,987 1,161 389 21 
                  ที่มา ส านักงานเกษตรจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564 

ตารางแสดงข้อมูลการเพาะปลูกทุเรียน จังหวัดสตูล ปี 2563 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน

ครัวเรือน 
เน้ือที่ยืนต้น 

(ไร่) 
เน้ือที่ให้ผล 

(ไร่) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ราคาเฉลี่ย 
(บาท/กก.) 

1 เมืองสตลู 413 213 67 27 398 60.00 

2 ควนโดน 950 904 562 273 485 60.00 

3 ควนกาหลง 1,324 831 358 203 568 83.00 

4 ทาแพ 443 283 66 37 558 123.00 

5 ละง ู 363 212 79 42 530 80.00 

6 ทุงหวา 61 77 34 14 400 100.00 

7 มะนัง 457 457 84 46 542 77.50 

รวม 4,011 2,977 1,250 642 514 83 
                 ที่มา ส านักงานเกษตรจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564 
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ตารางแสดงข้อมูลการเพาะปลูกเงาะ จังหวัดสตูล ปี 2563 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน

ครัวเรือน 
เน้ือที่ยืนต้น 

(ไร่) 
เน้ือที่ให้ผล 

(ไร่) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ราคาเฉลี่ย 
(บาท/กก.) 

1 เมืองสตลู 510 136 99 44 444 15.33 

2 ควนโดน 783 382 376 207 550 27.50 

3 ควนกาหลง 1,270 474 461 312 676 15.00 

4 ทาแพ 485 113 89 60 675 30.00 

5 ละง ู 417 178 159 95 599 25.00 

6 ทุงหวา 36 26 21 11 534 20.00 

7 มะนัง 383 127 110 72 654 20.00 

รวม 3,884 1,436 1,315 801 609 22 
                    ที่มา ส านักงานเกษตรจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564 

ตารางแสดงข้อมูลการเพาะปลูกมังคุด จังหวัดสตูล ปี 2563 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน

ครัวเรือน 
เน้ือที่ยืนต้น 

(ไร่) 
เน้ือที่ให้ผล 

(ไร่) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ราคาเฉลี่ย 
(บาท/กก.) 

1 เมืองสตลู 414 156 102 40 389 15.00 

2 ควนโดน 763 471 416 180 433 35.00 

3 ควนกาหลง 1,171 665 651 277 425 16.00 

4 ทาแพ 366 110 82 41 494 30.00 

5 ละง ู 376 312 298 160 538 45.00 

6 ทุงหวา 41 57 56 24 437 15.00 

7 มะนัง 391 201 176 99 563 20.00 

รวม 3,522 1,972 1,781 821 461 25 
                   ที่มา ส านักงานเกษตรจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564 

ตารางแสดงข้อมูลการเพาะปลูกจ าปาดะ จังหวัดสตูล ปี 2563 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน

ครัวเรือน 
เน้ือที่ยืนต้น 

(ไร่) 
เน้ือที่ให้ผล 

(ไร่) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ราคาเฉลี่ย 
(บาท/กก.) 

1 เมืองสตลู 283 94 68 74 1,091 21.75 

2 ควนโดน 677 693 591 946 1,601 60.00 

3 ควนกาหลง 993 325 281 307 1,094 25.00 

4 ทาแพ 387 83 56 90 1,600 37.50 

5 ละง ู 276 76 55 86 1,563 35.00 

6 ทุงหวา 103 29 23 25 1,080 25.00 

7 มะนัง 280 72 54 49 900 16.00 

รวม 2,999 1,372 1,128 1,577 1,398.00 31 
      ที่มา ส านักงานเกษตรจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564 
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  6.2  การประมง 

       จังหวัดสตูล มีมูลคาผลผลิตดานการประมงประจ้าปี 2563 มูลคาทั้งสิ้น 4,278.55 ลานบาท 
โดยสาขาที่มูลคาสูงสุด 3 อันดับแรก คือ การประมงพาณิชยแ 2,394.95 ลานบาท รองลงมาคือ การประมง
พ้ืนบาน 1,048.60 ลานบาท และการเลี้ยงกุงทะเล 835 ลานบาท มูลคาการผลิตปี 2559-2563          
มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเล็กนอย เนื่องจากผลผลิตจากการประมงทะเลพาณิชยแทีมีมูลคาเพ่ิมขึ้น แตการประมง
พ้ืนบานและการเลี้ยงกุงทะเลมีมูลคาลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 2562 พบวาเพ่ิมข้ึน รอยละ 2.66 

ภาพแสดงข้อมูลแนวโน้มมูลค่าผลผลิตด้านการประมงประจ าปี 2559 – 2563 

                                           ที่มา :ส านักงานประมงจังหวัดสตูล   ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 

    1) การประมงทะเลพาณิชย์ เป็นการท้าการประมงนอกเขตชายฝั่ง มีเรือประมง จ้านวน 351                   
ล้า และมีเรือบางสวนมาจากตางถิ่นที่น้าปลามาขึ้นทาในจังหวัดสตูล โดยปี 2563 มีปริมาณสัตวแน้้ารวม
ทั้งหมด 65,922 ตัน มูลคา 2,394.95 ลานบาท ปริมาณผลผลิตปี 2563 มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
มาตรการการควบคุมใหเรือประมงท้าการประมงที่ถูกตองตามกฎหมาย เปรียบเทียบกับปีฐาน 2562 พบวา
เพ่ิมข้ึน รอยละ 28.79  
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ภาพ แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตด้านการประมงพาณิชย์ ประจ าปี 2559 – 2563 
 

ที่มา :ส านักงานประมงจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 

   2) การประมงพื้นบ้าน เป็นการท้าการประมงบริเวณเขตชายฝั่งทะเล เรือประมง จ้านวน 2,884               
ล้า มีผลผลิตสัตวแน้้าที่จับไดปี 2563 จ้านวน 12,224 ตันเศษ มูลคา 1,048.60 ลานบาท ปริมาณผลผลิต 
ปี 2559 - 2563 มีแนวโนมลดลง เนื่องจากเกิดสถานการณแการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
สงผลกระทบตอการจับและการซื้อขายสัตวแน้้า เปรียบเทียบกับปีฐาน 2562 พบวาลดลง รอยละ 7.55  

ภาพแสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการประมงพื้นบ้าน ประจ าปี 2559 – 2563 

ที่มา :ส านักงานประมงจังหวัดสตูล  ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 

3) การท าฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ ากร่อย พ้ืนที่การเลี้ยงอยูใน 4 อ้าเภอชายฝั่งทะเล สวนใหญเป็นปลา
กะพงขาว ปลากะรัง เลี้ยงในกระชังและบอดิน การเลี้ยงปูนิ่ม และการเลี้ยงปลาอ่ืนๆ มี จ้านวน  753 ฟารแม 
พ้ืนที่การเลี้ยง 460.19 ไร ผลผลิตปี 2563 จ้านวน 977.19 ตัน มูลคา 147.56 ลานบาท มีแนวโนม
ลดลงเล็กนอย เนื่องจากสถานการณแการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่สงผลกระทบตอการ
ทองเที่ยว ท้าใหปริมาณความตองการผลผลิตสัตวแน้้าลดลง ท้าใหเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวแน้้าชายฝั่งชะลอ                  
การเลี้ยงในชวงตนปี 2563 เปรียบเทียบกับฐานปี 2562  พบวาผลผลิตลดลง รอยละ 1.69  
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ภาพแสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากร่อย ประจ าปี 2559 – 2563 

 ที่มา :ส านักงานประมงจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 

4) การเพาะและอนุบาลปลาน้ ากร่อย เป็นการอนุบาลลูกปลากะพงขาว มีจ้านวนเกษตรกร 34 ราย 
ผลผลิต ปี 2563 อยูที่ 2.23 ลานตัว มูลคา 26.76 ลานบาท สวนใหญอยูในพ้ืนที่อ้าเภอละงู มีแนวโนม
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากสถานการณแของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ปลายปี 2563 เริ่มมีการ
สั่งซื้อลกูพันธุแเพ่ิมข้ึน เปรียบเทียบกับปีฐาน 2562 พบวาผลผลิตเพ่ิมข้ึน รอยละ 8.78 

ภาพแสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการเพาะและอนุบาลปลาน้ ากร่อย ประจ าปี 2559 – 2563 

ที่มา :ส านักงานประมงจังหวัดสตูล  ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 

5) การท าฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล มีฟารแมที่มีผลผลิต จ้านวน 293 ฟารแม พ้ืนที่การเลี้ยง 5,247.15 ไร 
โดยผลผลิตปี 2563 มีปริมาณ 6,496.58 ตัน มูลคา 835 ลานบาทเศษ ราคาผลผลผลิตกุงขนาด 100 ตัว
ตอกิโลกรัม เคลื่อนไหวอยูที่ 100 - 130 บาท มีแนวโนมคงที่ เนื่องจากเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลมีการประสบ
ปัญหาเรื่องโรคกุงและราคาที่ไมมีแรงจูงใจในการเลี้ยง เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 2562 พบวา ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 
รอยละ 0.39 
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ภาพแสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการท าฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ประจ าปี 2559 – 2563 

 

              ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดสตูล  ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 

6) การเพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งทะเล มีฟารแม จ้านวน 17 ราย ปี 2563 มีผลผลิต 519.03 ลาน
ตัว มูลคา 62.28 ลานบาท โดยราคาลูกกุงขนาดโพสลาวา 10-12 เคลื่อนไหวอยูที่ 10-12 สตางคแตอตัว             
มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเกษตรกรเริ่มหันมาเพ่ิมก้าลังการผลิตมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิต
ลูกพันธุแกุงทะเลกับปีฐาน 2562  พบวาผลผลิตเพ่ิมข้ึน รอยละ 38.87 

ภาพแสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการเพาะพันธ์และอนุบาลกุ้งทะเล ประจ าปี 2559 – 2563 

 
     ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดสตูล   ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 

7) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด มีฟารแมเลี้ยง 2,139 ฟารแม พ้ืนที่การเลี้ยง 7 อ้าเภอ 1,058.76 ไร      
ปี 2563 ผลผลิตอยูที่ 1,127.65 ตัน มูลคา 67.66 ลานบาท มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยน
มาบริโภคสัตวแน้้าจืดมากขึ้น สงผลใหปริมาณผลผลิตสัตวแน้้าจืดเพ่ิมขึ้นดวย เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 2562 
พบวาผลผลิตมีปริมาณเพ่ิมข้ึน รอยละ 8.71 

 

9,957 
7,682.28 7,578.91 

6,470.93 

6,496.58 

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000

2559 2560 2561 2562 2563 

ผล
ผลิ

ต(
ตัน

) 

ปี พ.ศ. 

800 
700 

444.55 386.71 

519.03 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

2559 2560 2561 2562 2563 

ผล
ผล

ิต(
ล้า

นต
ัว)

 

ปี พ.ศ. 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องคแการบริหารสวนจังหวัดสตูล หนา 48 
 
 

ภาพแสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ประจ าปี 2559 – 2563 

 

 ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 

8) การจับสัตว์น้ าจืดจากแหล่งธรรมชาติ สวนใหญจับจากแมน้้าล้าคลอง หนองบึง เพ่ือน้ามาบริโภค 
มีปริมาณสัตวแน้้า 170.32 ตัน คิดเป็นมูลคา 9.37 ลานบาท มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีการจับสัตวแน้้าจาก
ธรรมชาติมาเพ่ือบริโภคในปริมาณที่เพ่ิมข้ึน เปรียบเทียบกับปีฐาน 2562 พบวาผลผลิตเพ่ิมข้ึน รอยละ 4.99 

ภาพแสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการจับสัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ ประจ าปี 2559 - 2563 

 

 ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
9) ผู้ประกอบการด้านการประมง ปี 2563 พบวา มีผูประกอบการที่เป็นผูรวบรวมสัตวแน้้า แพปลา 

และพอคาคนกลาง จ้านวน 280 ราย สถานประกอบการผูคาปัจจัยการผลิตสัตวแน้้า จ้านวน 2 ราย สถาน
ประกอบการแปรรูปเบื้องตน 10 ราย สถานประกอบการแปรรูปพ้ืนเมือง 6 ราย โรงงานแปรรูปสัตวแน้้าและ
ผลิตภัณฑแ 2 ราย ผูน้าเขาสงออกสัตวแน้้า 131 ราย และสถานประกอบการหองเย็น 3 แหง มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะผูรวบรวมสัตวแน้้า ผูน้าเขาและสงออก เนื่องจากอุปสงคแดานสินคาสัตวแน้้าเพ่ิมขึ้นทั้งในตลาดภายใน
และตางประเทศ 

10) ท่าเทียบเรือประมง จ้านวน 69 แหง (ทาเอกชน 68 แหง และทาองคแการสะพานปลา 1 แหง)  
สวนทาเทียบเรือประมงพ้ืนบานส้าหรับชาวประมงพ้ืนบานใชในการสัญจรและขนสงผลผลิต มีจ้านวน 69 แหง 
สวนใหญมีสภาพช้ารุด ที่ตองซอมแซมโดยดวน เพราะหากปลอยไวจะเกิดความเสียหายตอรางกายและ
ทรัพยแสินของผูใชได อยางไรก็ตามเนื่องจากอยูในเขตพ้ืนที่ปุาสงวนหรือปุาชายเลน ท้าใหการจะซอมแซม                     
มีขอจ้ากัดดวยระเบียบตางๆ การหาแนวทางในทางปฏิบัติที่มีระเบียบรองรับในการด้าเนินการ ท้าไดรวดเร็ว 
จะสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสินของชาวประมงได 
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 6.3 การปศุสัตว์   

        จังหวัดสตูล มีเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวแ จ้านวน 23,792 ครัวเรือน เกษตรกรสวนใหญเป็น
เกษตรกรรายยอย เลี้ยงสัตวแเป็นอาชีพเสริมควบคูกับการท้าการเกษตรอยางอ่ืน เชน สวนยางพารา สวนปาลแม
น้้ามัน สวนผลไม นาขาว เป็นตน 

ตารางแสดงจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และจ านวนปศุสัตว์  ปี  2563 
 

 
อ าเภอ 

เกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว ์

(ราย) 

จ านวนปศุสัตว ์
โค แพะ สุกร เป็ด ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พืน้เมือง 

(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 
ทุงหวา 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 
ทาแพ 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 วันท่ี  31  ธันวาคม  2563 

 การเลี้ยงโค สวนใหญเป็นการเลี้ยงแบบรายยอย รายละประมาณ 3-5 ตัว โดยอาศัยพืชอาหารสัตวแ            
ที่มีอยูตามธรรมชาติในสวนยางพารา สวนปาลแมน้้ามัน สวนผลไมและทุงหญาสาธารณะประโยชนแ ปัจจุบัน
เกษตรกรนิยมเลี้ยงโคเนื้อพันธุแลูกผสมเพ่ิมมากขึ้น อาทิเชน พันธุแชารแโรเลยแ พันธุแอเมริกันบราหแมัน พันธุแแองกัส  
เป็นตน เนื่องจากสามารถจ้าหนายไดในราคาสูง และกรมปศุสัตวแมีหนวยบริการผสมเทียมอยูในพ้ืนที่ของแตละ
อ้าเภอ 
 - สถานการณ์และแนวโน้มการเลี้ยงโค 
 ปัจจุบันความตองการของตลาดและราคาโคเนื้อปรับตัวสูงขึ้น แตก็ยังไมจูงใจใหเกษตรกรกลับมาเลี้ยง
โคเนื้อเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากขอจ้ากัดดานพ้ืนที่เลี้ยงและเงินทุนในการซื้อแมพันธุแซึ่งมีราคาสูงแตก็ยังมีความ
จ้าเป็นที่จะตองจะตองเพ่ิมศักยภาพการผลิต เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ที่ท้าการปลูกยางพาราปาลแมน้้ามัน ผลไม   
ไรนา ที่รกรางวางเปลา และอ่ืนๆ สามารถปลูกพืชอาหารสัตวแเพ่ือใชในการเลี้ยงโคเนื้อควบคูกันไป และที่ส้าคัญ
ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผานมา เนื้อโคไมมีปัญหาเรื่องราคาตกต่้า 
 การเลี้ยงแพะ สวนใหญเป็นการเลี้ยงแบบรายยอย รายละประมาณ 4-5 ตัว โดยอาศัยพืชอาหารสัตวแ
ที่มีอยูตามธรรมชาติในสวนยางพารา สวนปาลแมน้้ามัน สวนผลไม และทุงหญาสาธารณะประโยชนแ เชนเดียว 
กับการเลี้ยงโค ปัจจุบันเกษตรกรนิยมเลี้ยงแพะพันธุแเนื้อลูกผสมเพ่ิมมากขึ้น อาทิเชน พันธุแบอรแ พันธุแแองโกล - 
นูบียน เป็นตน เนื่องจากมีอัตราการเจริญเติบโตดีกวาแพะพันธุแพ้ืนเมือง สวนการเลี้ยงแพะนมลูกผสมก็มี
เกษตรกรที่สนใจเลี้ยงอยูพอสมควร เชน พันธุแซาแนน พันธุแทอกเก็นเบอรแก เนื่องจากผลผลิตนมแพะที่ไดรับ  
จ้าหนายไดในราคาดีและเป็นที่ตองการของตลาด   
 - สถานการณ์และแนวโน้มการเลี้ยงแพะ 
 ปัจจุบันแพะเนื้อมีไมเพียงพอตอความตองการของตลาด การบริโภคเนื้อแพะไมไดจ้ากัดเฉพาะผูที่นับ
ถือศาสนาอิสลามซึ่งนิยมซื้อแพะไปใชในพิธีกรรมทางศาสนาเทานั้น แตยังรวมถึงผูที่นับถือศาสนาอ่ืนๆ รวมทั้ง
นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยงยังจังหวัดสตูล  มีความจ้าเป็นตองเพ่ิมศักยภาพการผลิต  
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เชนเดียวกับการเลี้ยงโค รวมถึงการสงเสริมการบริโภคเนื้อแพะใหเหมือนกับเนื้อสัตวแประเภทอ่ืนๆ เชน เนื้อโค , 
เนื้อเป็ด, เนื้อไก เพ่ือเป็นการเปิดตลาดการบริโภคเนื้อแพะ 
 การเลี้ยงสุกร  เกษตรกรเลี้ยงเป็นสวนนอย เป็นการเลี้ยงแบบธุรกิจ โดยผูเลี้ยงจะไดปัจจัยการผลิต  
และการรับซื้อผลผลิตและประกันราคาจากบริษัทเอกชนขนาดใหญ   
  - สถานการณ์และแนวโน้มการเลี้ยงสุกร 
 พ้ืนที่จังหวัดสตูล มีประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามมากกวา 70 % ท้าใหไมเหมาะที่จะสงเสริมให
เกษตรกรเลี้ยงเพ่ิมขึ้น อีกท้ังอาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ หากไมไดรับการจัดการฟารแมท่ีดี 
 การเลี้ยงไก่เนื้อ เกษตรกรจะเลี้ยงแบบธุรกิจ มีฟารแมที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP จ้านวน 42  
ฟารแม โดยมีบริษัทเอกชนขนาดใหญสงเสริมใหเกษตรกรเลี้ยง “ระบบเกษตรพันธสัญญา” หรือ “Contract 
Farming” โดยจัดหาปัจจัยการผลิต เชน พันธุแไก อาหารสัตวแ ยาสัตวแของบริษัทมาใชในฟารแมเกษตรกรเมื่อครบ
ก้าหนดจะรับซื้อผลผลิตคืนในราคาประกัน   
 - สถานการณ์และแนวโน้มการเลี้ยงไก่เนื้อ 
 เกษตรกรที่เลี้ยงไกเนื้อระบบเกษตรพันธสัญญา สวนใหญมีรายไดดีกวาเดิม และไมมีความเสี่ยง
ทางดานตลาด เพราะมีตลาดรองรับซื้อผลผลิตแนนอน สามารถขายไดในราคาที่ชัดเจน นอกจากนี้บริษัทยัง
ชวยสนับสนุนขอมูลขาวสารการตลาด เพ่ิมพูนเทคโนโลยีการผลิตอยางตอเนื่อง ท้าใหเกษตรกรที่เลี้ยงไกเนื้อใน
ระบบเกษตรพันธสัญญาสามารถปรับตัวสอดคลองกับกระแสโลกาภิวัตนแและการผันผวนของราคา และผลผลิต
ภาคเกษตร มีแนวโนมที่จะมีเกษตรกรเลี้ยงไกเนื้อแบบพันธสัญญาเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต 
 การเลี้ยงไก่ไข่  มีฟารแมเลี้ยงไกไขรายใหญเพียง 1 ฟารแม โดยเลี้ยงเป็นรายอิสระ แตผลผลิตไขไก                 
มีปริมาณมากพอที่จะจ้าหนายภายในจังหวัด และยังสามารถสงออกไปจ้าหนายยังจังหวัดใกลเคียงอีกดวย 
 - สถานการณ์และแนวโน้มการเลี้ยงไก่ไข่ 
 ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ผูประกอบการฟารแมไกไข ตองเผชิญกับตนทุนราคาวัตถุดิบอาหารสัตวแที่
สูงขึ้น สภาพอากาศที่แปรปรวนซึ่งสงผลตอสุขภาพแมไก ท้าใหอัตราการใหไขลดลงรวมถึงปญหาโรคระบาดใน
ไก และแรงจูงใจในการบริโภคไขไก เปนตน แตอยางไรก็ตามการเลี้ยงไกไขยังไดแรงหนุนจากอัตราการบริโภค
ไขไกที่เพ่ิมข้ึนเนื่องจากประชากรเพ่ิมข้ึน   
 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง สวนใหญเป็นการเลี้ยงของเกษตรกรรายยอย เลี้ยงเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน  
โดยปลอยใหหากินเองตามธรรมชาติบาง โดยการเสริมอาหารบาง โดยเลี้ยงแบบผสมผสานกับอาชีพการท้าสวน
ยางพารา สวนปาลแมน้้ามัน สวนผลไม ไรนา เป็นตน  
 - สถานการณ์และแนวโน้มการเลี้ยงไก่พื้นเมือง 
 เกษตรกรหันมาเลี้ยงไกพ้ืนเมืองเพ่ิมมากขึ้น เพราะเป็นที่ตองการของตลาด ถึงแมวาการเลี้ยงไก
พ้ืนเมืองแบบปลอยอิสระตามธรรมชาติ จะใชระยะเวลาการเลี้ยงนานกวาการผลิตไกเนื้อประมาณ 2 -3 เทา  
แตเนื้อไกพ้ืนเมืองมีรสชาติอรอยกวาและมีคุณประโยชนแทางโภชนาการสูงกวาไกเนื้อที่ผลิตในเชิงพาณิชยแเสียอีก
ที่ส้าคัญราคาไกพ้ืนเมืองสูงกวาไกเนื้อ แตผูบริโภคก็ยินดีจายเพ่ิมขึ้นเพ่ือใหไดสินคาที่มีคุณภาพดีกวา ในแงของ
รสชาติอรอย และเนื้อสัมผัสที่เหนียวนุม แตมีคอเลสเตอรอลต่้ากวาไกเนื้อ 

   6.4 การบริการ 

       การเข้าถึงบริการสาธารณะ และข่าวสารเทคโนโลยี ครัวเรือนที่เขาถึงไฟฟูา และน้้าประปา
มีจ้านวนเพ่ิมขึ้นทุกปีในดานสัดสวนการเขาถึงไฟฟูาคอนขางครอบคลุมครัวเรือน ครัวเรือนที่ใชกระแสไฟฟูา 
จ้านวน 103,014 ครัวเรือน คิดเป็น 99.99 % การใชน้้าประปารอยละ60.2 น้า้บอ/น้้าบาดาล รอยละ 
12.1 น้้าดื่มส้าหรับบริโภค รอยละ 75.4 เป็นน้้าดื่มบรรจุขวด รอยละ 75.4 น้้าดื่มประปาในบาน รอยละ 
4.4 และสัดสวนการใชอินเตอรแเน็ตมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นทุกปี ปี 2561 เทากับรอยละ 57.96 ของประชากร
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ทั้งจังหวัด สัดสวนใชโทรศัพทแมือถือ ณ ปี 2561 เทากับรอยละ 88.83 เน็ตประชารัฐ มีจุดติดตั้งใน
จังหวัดสตูลทั้งหมด : 69 หมูบาน จากทั้งหมด 279 หมูบาน คิดเป็นรอยละ 24.73 

 6.5 การท่องเที่ยว 

       จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางบก ทางทะเล และ                   
มีโบราณสถาน มีแหลงทรัพยากรทางธรณีวิทยาที่ส้าคัญของประเทศ มีศักยภาพดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ                  
จึงเป็นที่สนใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ และชาวไทยเอง ดังนั้นการทองเที่ยวของจังหวัดสตูลยังคงมีการ
ขยายตัวเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งตลาดหลักเป็นชาวตางชาติที่มีจ้านวนเพ่ิมมากขึ้นทุกปี สวนใหญนิยมเดินทางไปเกาะ
หลีเปฺะ ซึ่งเป็นแหลงทองเที่ยวอันดับตนๆของจังหวัดสตูล พ้ืนที่ทางภูมิศาสตรแตั้งอยูฝั่งทะเล และมีเสนทาง
เชื่อมโยงภาคพื้นดินกับจังหวัดสงขลาและจังหวัดตรัง มีอาณาเขตติดตอกับประเทศมาเลเชีย ซึ่งสามารถพัฒนา
ไปสูการเชื่อมโยงประเทศอาเซียนตอนลาง มีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่ดีที่สามารถสรางมูลคาเพ่ิม
ได ความหลากหลายของระบบนิเวศทั้งนิเวศทางทะเลและนิเวศปุาเขา  แหลงทองเที่ยวที่เป็นที่รูจักกันของ
นักทองเที่ยวมีดังนี้ 

 ๑) การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

ตารางแสดงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
แหลง่ทอ่งเที่ยว ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะเดน่ของสถานที ่ รูปแบบกิจกรรม 

อ. เมือง    
เกาะตะรุเตา ศูนยแศึกษาธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมโบราณสถาน 
ที่ตั้งของอุทยานแหงชาติทางทะเล ปุาชาย
เลนปุาดงดิบ สัตวแปุา แหลงประวัติศาสตรแ 
สถานกักกันนักโทษการเมือง และสถานฝึก
อาชีพผูตองหาคดีอาญาในอดีต 

เดินปุา ศึกษาธรรมชาติ ดูนก แคม
ป้ิงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรแชม
ทิวทัศนแ 

เกาะไข ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดทราย ที่วางไขเตา ซุมประตูหิน
ธรรมชาติ ปะการัง 

ชมทิวทัศนแ 

เกาะหินงาม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หินกลมเกลี้ยงสีและลวดลายตางๆ เที่ยวถ้้า/ธรณีวิทยา พายเรือ
แคนนู/คายัค 

เกาะอาดัง ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดทราย แนวปะการัง น้้าตก ด้าน้้า แคมปป้ิง ชมทิวทัศนแ 
เกาะหลีเปฺะ วิถีชีวิตชุมชนทองถิ่น หาดทราย ปะการัง วิถีชีวิตชาวเล ศึกษาประเพณีวัฒนธรรมชาวเล 

บานพัก แคมปป้ิง 
เกาะไผ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวปะการังแข็ง ด้าน้้า 
เกาะยาง ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวปะการังแข็ง หาดทราย ด้าน้้า 
เกาะดง ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หินซอนตั้งเรียงกัน ปะการังสวยงาม ด้าน้้า ชมวิวทิวทัศนแ 
เกาะราวี ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดทราย ปะการัง ด้าน้้า 
รองน้้าจาบัง ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวปะการังออน ด้าน้้า 
เกาะลอกวย ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดทราย และแหลม ด้าน้้าชมวิวทิวทัศนแ 
เกาะผึ้ง ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปะการังออน ฝูงปลานานาชนิด ด้าน้้า 
เกาะตารัง ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปะการังจ้านวนมาก ด้าน้้า 
หาดทรายยาว ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

วิถีชีวิตชุมชน 
หาดทราย หมูบานชาวประมง ชมวิถีชีวิต 

 
หมูเกาะสาหราย ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

วิถีชีวิตชุมชน 
ชุมชนเกาะยะระโตดและยะระโตดนุย       
หาดหอยงามคลายสุสานหอยหมูบาน
ชาวประมง 

ชมทิวทัศนแ  วิถีชีวิต 

แหลมบังโก฿ะ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดทราย ตนสนขึ้นตามธรรมชาติเป็น
จ้านวนมาก 
 

พักผอนหยอนใจ 
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แหลง่ทอ่งเที่ยว ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะเดน่ของสถานที ่ รูปแบบกิจกรรม 
แหลมตันหยงโป ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

วิถีชีวิตชุมชน 
หาดทราย ทัว่บริเวณเต็มไปดวยตน
มะพราว หมูบานชาวประมง 

ชมวิถีชวีิต พกัผอน 

ถ้้าพญาบังสา ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถ้้า มีหินงอกหินยอยสวยงาม เที่ยวถ้้า/ธรณีวิทยา 
ถ้้าจระเข ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถ้้าขนาดใหญ มีธารน้้าไหลผานภายในถ้า้                

หินงอกหินยอย เสนทางศึกษาธรรมชาติผานปุา
ชายเลน  ตั้งอยูในพื้นที่อทุยานแหงชาติตะรุเตา 

ศึกษาธรรมชาติ เที่ยวถ้า้           
พายเรือ 

ถ้้าลอดปูยู ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถ้้า มีธารน้้าไหลผานถ้้าหินงอก                 
หินยอย 

ลองเรือเที่ยวถ้า้ 

น้้าตกลูด ู ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม น้้าตกขนาดเล็กสวยงาม เดินปุาศึกษาธรรมชาตพิกัผอน 
น้้าตกโละโปฺะ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม น้้าตกขนาดเล็กสวยงาม เดินปุาศึกษาธรรมชาตพิกัผอน 
อาวตะโละวาว ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

โบราณสถาน 
พื้นที่ประวัติศาสตรแ ที่ตั้งของทัณฑสถาน                
ปุาชายเลน เสนทางศึกษาธรรมชาต ิตั้งอยู
ในพื้นทีอุ่ทยานแหงชาติตะรุเตา 

ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรแ  
เดินปุาศึกษาธรรมชาต ิ

อาวพันเตมะละกา ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ท้าการอุทยานแหงชาติทางทะเล                     
ตะรุเตา เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ                   
เขตบริการนักทองเที่ยว ที่พัก 

เดินปุาศึกษาธรรมชาติ นันทนาการ               
ขี่จักรยาน แคมปป้ิง ชมทิวทัศนแ              
พายเรือ 

อาวตะโละอุดัง ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
โบราณสถาน 

พื้นที่ประวัติศาสตรแ  สถานที่กกักัน
นักโทษการเมือง ปุาชายเลน 

ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรแ เดิน
ปุาศึกษาธรรมชาต ิ

อาวสน ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดทรายแหลงวางไขของเตาทะเล  
น้้าตก 

พักผอนหยอนใจแคมปป้ิง 

อาวดาน ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดหินกรวดสีสันตางๆ ชมธรรมชาติ พกัผอน 
อาวจาก ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดทราย ชมธรรมชาติ พกัผอน 
อาวก้านัน ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปะการังแข็ง ด้าน้้า 
อาวพัทยา ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อาวโคงเวา หาดทราย ชมธรรมชาติ พกัผอน 
อาวเมาะและ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดทราย ดงมะพราว ชมธรรมชาติ แคมปป้ิง ทีพ่ัก 
อาวฤๅษี ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถ้้าหลบคลื่นลม ปะการังแข็ง ด้าน้้า 
อาวมะขาม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่จอดเรือประมงขนาดเล็ก เดินปุาศึกษาธรรมชาต ิ
ผาโต฿ะบู ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จุดชมวิว ชมทิวทัศนแ เดินปุาศึกษาธรรมชาต ิ
ผาชะโด ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เคยเป็นจุดสังเกตการณแโจรสลัด ชมทิวทัศนแ 
หาดชาวเล ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดทราย พักผอน นันทนาการ 
หนองปลักพระยา ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พื้นที่ชุมน้้าเป็นที่อนุรักษแนกน้้าและ 

สัตวแน้้า 
ศึกษาธรรมชาติ ดูนก พักผอน 

ปุายชายเลนต้ามะลัง ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เป็นเสนทางธรรมชาตแิละแหลงเรียนรูผืน
ปุาชายเลนของจังหวัดสตูล 

เสนทางศึกษาธรรมชาติ              
ชายฝั่งทะเลต้ามะลัง 

หอหอยขาว ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เป็นเกาะเลก็ๆ ทีท่ับถมโดยเศษเปลือก
หอยจ้านวนมาก 

ศึกษาธรรมชาต ิ

หาดสันหลังมังกรแดง
(เกาะสาหราย)  

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เป็นเสนทางในทะเลที่จะเกิดขึ้นขณะน้้าลง 
ตามการ ขึ้น-ลงของน้้าทะเล 

เสนทางเกิดขึ้นเองตามธรรมชาต ิ

ห า ด สั น ห ลั ง มั ง ก ร
(ตันหยงโป) 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เป็นเสนทางในทะเลที่จะเกิดขึ้นขณะน้้าลง 
ตามการ ขึ้น-ลงของน้้าทะเล 

เสนทางเกิดขึ้นเองตามธรรมชาต ิ

ควนหมอ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จุดชมวิวทะเลหมอก ชมทิวทัศนแ  เดินปุาเสนทางศึกษา
ธรรมชาต ิ

เกาะปรัสมานา ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เป็นเกาะที่ติดกับประเทศมาเลเซียและมี
หาดทรายที่สวยงาม 

ศึกษาธรรมชาต ิ

เขตหามลาพันธุแสัตวแปุา
เขาพญาบังสา 

ศูนยแศึกษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ที่ทา้การเขตหามลาสัตวแปุา พันธุแไมและ
สัตวแปุา เสนทางศึกษาธรรมชาต ิ

สองสัตวแ เดินปุาศึกษาธรรมชาต ิ
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แหลง่ทอ่งเที่ยว ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะเดน่ของสถานที ่ รูปแบบกิจกรรม 
สวนสาธารณะเขาโต฿ะ
พญาวัง 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สวนสาธารณะสวยงามตามธรรมชาติ เป็นภเูขา
หินปูนขนาดเลก็ มีถ้า้ มีลา้คลองไหลผาน 

พักผอน 

อ. ละงู    

เกาะตะเกียง ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดทราย ชมทิวทัศนแ 
บุโหลนเล ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดทราย ปะการัง ทิวสนสวยงาม ด้าน้้า 
เกาะบุโหลนขี้นก ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดทราย ปะการัง ด้าน้้า 
เกาะบุโหลนไมไผ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดทราย ปะการัง ด้าน้้า 
เกาะไมไผ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดทราย ปะการัง ด้าน้้า 
เกาะเขาใหญ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประติมากรรมธรรมชาติคลาย                  

ประสาทหิน  
ด้าน้้า พายเรือแคนู/คายัค                  
ชมทิวทัศนแ 

เกาะลิด ี ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อาว หนาผา ถ้้า ที่อาศัยนกแอนกินรัง 
ปะการัง 

เดินปุาศึกษาธรรมชาติ                 
พายเรือ แคมปป้ิง 

บานบอเจ็ดลูก ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
โบราณสถาน วิถีชุมชน 

ชายหาดสลับกับโขดหิน บรรยากาศเงียบ
สงบชุมชนชาวประมงโบราณสถาน เรือ
บริการนักทองเที่ยว 

ชมโบราณสถาน วิถีชีวิต พักผอน 
ชมวิวทวิทัศนแ 

หาดปากบารา ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หนวยพิทกัษแอทุยานแหงชาติตะรุเตา           
ทาเทียบเรือ ทวิสนสวยงาม 

จุดลงเรือ ทีพ่กับริการนักทองเที่ยว 

อาวนุน ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ศูนยแบริการนักทองเที่ยว เสนทางศึกษา
ธรรมชาติเป็นสะพานไมเลียบเชิงเขา 

แคมปป้ิง เดินปุาศึกษาธรรมชาต ิ

อาวกามป ู ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม น้้าตก ธารน้้า อาว ชมทิวทัศนแ พายเรือแคนู/คายัค 
น้้าตกวังสายทอง ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แองน้้า มีชั้นหินปูนคลายดอกบวับาน ชมธรรมชาตพิกัผอน 
เกาะเขาใหญ(ปราสาท
หินพันยอด) 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหล่งท่องเที่ยวธรณีวิทยา  แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
ธรณีวิทยา 

สะพานขามกาลเวลา
(เขาโต฿ะหงาย) 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เสนทางศึกษาธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาตแิละ
เสนทางศึกษาธรรมชาติโบราณ 

จุดชมวิวทามาลัย ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เสนทางศึกษาธรรมชาติ ชมทิวทัศนแ ศึกษาธรรมชาต ิ
หาดหินหลากสี(เขา
โต฿ะหงาย) 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดทรายที่มีหินหลากสี ศึกษาธรรมชาต ิ

ถ้้าอุไรทอง ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถ้้ารอดภายใตภูเขา แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาตแิละ
เสนทางศึกษาธรรมชาติโบราณ 

อ.ทุ่งหวา้    

หาดราไวยแ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวสน นันทนาการ แคมปป้ิง 

ถ้้าวังกลาง ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หินงอกหินยอย ธารน้้าไหลผาน ลองเรือเที่ยวถ้า้ 

น้้าตกธารปลิว ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม น้้าตก 3 ชั้น ปุาเขา น้้าไหลตลอดป ี
บรรยากาศรมร่ืนพันธุแไม 

ชมธรรมชาติ พกัผอน 

อางเก็บน้้าบานวังนา ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พันธุแไมรมร่ืน น้้าใส แหลงเพาะพันธุแปลา              
น้้าจืด 

พักผอน ชมทิวทัศนแ 

ถ้้าเล-สเตโกดอน ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถ้้าเลยาวทีสุ่ดในคาบสมุทร ไทย-มาเลยแ  
ที่คลายอโุมงคแใหญลอดใตภูเขาสูงยาว
ทะลุ 3 ก.ม. มีน้้าทะเลขึ้นลง และพบ
ฟอสซิลชางดึกดา้บรรพแ 2 สกุล 

ทองเที่ยวชมทิวทัศนแพายเรือ 

เขาทะนาน ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงทองเที่ยวตามธรรมชาต ิ แหลงทองเที่ยว ชมวิวทิวทัศนแ 
พายเรือคายัค 
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แหลง่ทอ่งเที่ยว ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะเดน่ของสถานที ่ รูปแบบกิจกรรม 

เกาะตะบัน ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงทองเที่ยวชายหาด แหลงทองเที่ยว ชมวิวทิวทัศนแ 

จุดชมวิวทาออย ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จุดชมวิวปุาชายเลน จุดชมวิวทวิทัศนแปุาชายเลน 

อ. ควนโดน 

บึงทะเลบัน ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อุทยานแหงชาติ บึงธรรมชาต ิ เดินปุาศึกษาธรรมชาติ  
ชมทิวทัศนแ 

ถ้้าโตนดิน ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงประวัติศาสตรแ หินงอกหินยอย               
ธารน้้าไหล 

ศึกษาประวัติศาสตรแ  
เที่ยวถ้า้/ธรณีวทิยา 

น้้าตกยาโรย ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม น้้าตก 9 ชั้น เดินปุาศึกษาธรรมชาติ   ชมทวิทัศนแ 

ทุงหญาวังประ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทุงหญากวางใหญระหวางปุา เดินปุาศึกษาธรรมชาติ  
กิจกรรมสองสัตวแ 

ฝายดุสน ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฝายกั้นน้้าอยูระหวางหุบเขามี                 
พรรณไมสวยงาม 

พักผอน 

น้้าตกโตนปลิว ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม น้้าตกสวยที่สุดในอทุยานแหงชาต ิ
ทะเลบัน 

เที่ยวน้้าตก 

เขาบอฆ฿ะ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เสนทางเดินขึ้นบนเขา เสนทางศึกษาธรรมชาต ิ

ถ้้าทะลุ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปุาดกึด้าบรรพแ เสนทางศึกษาธรรมชาตแิละ
การศึกษาทางโบราณคดี 

ภูกระโดน ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จุดชมววิทิวทัศนแ อา้เภอควนกาหลง พักผอน จุดชมวิวทิวทัศนแ 

จุดชมวิวเขาภูนอย ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จุดชมววิทิวทัศนแ จุดชมววิทิวทัศนแแบบมุมสงู 

อ. มะนัง    
ถ้้าภูผาเพชร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถ้้าขนาดใหญเป็นหองโถงใหญ                  

หลายหอง หินงอกหินยอยสวยงาม 
เที่ยวถ้า้/ธรณีวิทยา 

ถ้้าเจ็ดคด ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หินงอกหินยอย สวยงาม  มีธารน้้าใหญ
ไหลผานภูเขา 

ลองเรือเที่ยวถ้า้ 

อ.ควนกาหลง    

น้้าตกธาราสวรรคแ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม น้้าตก 5 ชั้น ชมธรรมชาตพิักผอนแคมป้ิง 

น้้าตกปาหนัน ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทัศนียภาพสวยงาม มีเขื่อน ชมธรรมชาติ พกัผอน 

ทะเลหมอกเขาใคร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทัศนียภาพสวยงามและจุดชมวิวทิวทัศนแ พักผอนและจุดชมววิทะเลหมอก 

ควนหมอกตาลาบ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทัศนียภาพสวยงามและจุดชมวิวทิวทัศนแ พักผอนและจุดชมววิทะเลหมอก 

น้้าตกสายใจ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงทองเที่ยวน้้าตก พักผอนและเที่ยวน้้าตก 

   ๒) การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา 

ตารางการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา 

แหลง่ทอ่งเที่ยว ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะเดน่ของสถานที ่ รูปแบบกิจกรรม 

อ. เมือง    
มัสยิดกลางจังหวัด
สตูล (มัสยิดม้าบัง) 

ศาสนสถาน สถาปัตยกรรมสมัยใหม 
 

ทองเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรม 
โบราณคด ี
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แหลง่ทอ่งเที่ยว ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะเดน่ของสถานที ่ รูปแบบกิจกรรม 
พิพธิภัณฑแสถาน
แหงชาติสตูล 
(คฤหาสกแกูเด็น) 

พิพธิภัณฑแ แหลงรวบรวมหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรแ 

ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรแ 

ตึกแถวถนนบุรีวานิช โบราณสถาน อาคารเกาแกประมาณ 20 คูหา  
สถาปัตยกรรมการกอสรางแบบยุโรป
ผสมเป็นตึกแถวสองชั้นกออิฐ 

ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรแ 
สถาปัตยกรรม 

แหลงโบราณคด ี
เขาโต฿ะพญาวัง 

โบราณสถาน แหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรแ 
โบราณวัตถ ุ

ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรแ 
โบราณคด ี

วัดชนาธิปเฉลิม ศาสนสถาน เป็นวัดแหงแรกของเมืองสตูล                        
ปูชนียสถานที่สา้คัญ 

ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรแ 
สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สทิธิ ์

พิพธิภัณฑแเคร่ืองจอง พิพธิภัณฑแ แสดงเคร่ืองมือจองจ้านกัโทษบน             
เกาะตะรุเตา นิทรรศการชีวิต                 
ใตทองทะเล 

ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรแ 
และชมนิทรรศการ ชีวิต                 
ใตทองทะเล 

ศาลเจาพอตะรุเตา อนุสรณแสถาน สรางเพือ่เป็นอนุสรณแแกเจาหนาที่พทิกัษแปุา
ที่ปฏิบัติหนาที่ปูองกันรักษาการทา้ผิด 
กฎหมายในเขตอทุยานแหงชาติตะรุเตา 

สักการะบูชา สิ่งศักดิ์สทิธิ ์

เขาโต฿ะหยงกง ศาสนสถาน ภูเขาขนาดเล็ก มีหนาผาถ้า้ และ                       
ศาลเจาแขก 

สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สทิธิ ์

วัดดุลยาราม(วัดฉลุง) ศาสนสถาน มีพระทีผู่คนในจังหวัดสตูล เคารพและ
สักการะนับถอื 

สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สทิธิ ์

อ.ทุ่งหวา้    
พิพธิภัณฑแชาง 
ดึกด้าบรรพแ 

พิพธิภัณฑแ โบราณวัตถุชางดึกดา้บรรพแ ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรแ 
โบราณคดี ทรัพยากร
ธรณีวิทยา 

แหลงโบราณคด ี
เขาโต฿ะนางดา้ 

โบราณสถาน แหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรแ
โบราณวัตถ ุ

ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรแ 

ส้านักสงฆแเขาทะนาน ศาสนสถาน ถ้้า พระพุทธรูปหินงอก หินยอย 
สวยงาม  บรรยากาศรมร่ืน 

ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรแ 

อ. มะนัง    
แหลงโบราณคด ี
ถ้้าหอย 

โบราณสถาน ถ้้าหินปูน โบราณวัตถ ุ ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรแ 
โบราณคด ี

แหลงโบราณคด ี                 
ถ้้าลาชิบและถ้้าแคลว 

โบราณสถาน เพิงผาและเคร่ืองมือหินกอน
ประวัติศาสตรแ 

เชิงประวัติศาสตรแ 
โบราณคด ี

อ. ละง ู    

โบราณคดีถ้้าหัวลิง โบราณสถาน พบเศษภาชนะดินเผา เที่ยวชมศึกษาประวัติศาสตรแ 
โบราณคดีถ้้าโพธิ์ยอม โบราณสถาน โบราณวัตถกุระดูกมนุษยแ ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรแ 

โบราณคด ี
พิพธิภัณฑแพื้นบาน         
ละง ู

พิพธิภัณฑแ หัตถกรรมทองถิ่น โบราณวัตถุ วิถีชวีิต ทองเที่ยวเชิงโบราณคดี                
ซ้ือสินคา 

อ.ควนโดน 
ตลาดนัดวังประจัน วิถีชีวิต การคาขายระหวาง 2 ฝั่งชายแดนไทย-

มาเลเซีย 
การคาขายสินคาและ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหวางไทย-มาเลเซีย 
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           3) แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน  
ตาราง แสดงแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ที ่ ชื่อชุมชน 
ที่ตั้ง ลักษณะเดน่/กิจกรรม 

หมูท่ี ่ ต าบล อ าเภอ 
๑. ชุมชนทองเที่ยว                     

บานหัวทาง 
- พิมาน เมือง ๑. ลองเรือชมแหลงอาศัยของปลาโลมาสีชมพู และสัตวแ

ปุาชายเลน  
๒. พายเรือคายัก ชมความอุดมสมบูรณแปุาชายเลน            
เลนน้้า หาหอยขาว ณ หาดหอยขาว 
๓. การทา้ผามัดยอม จากเปลือกไมโกงกาง 
๔. ศึกษาวิธกีารเลี้ยงปูน่ิม 
๕. ตลาดนัดริมน้้า 

๒ ชุมชนทองเที่ยว                     
บานเกตร ี

๓ เกตรี เมือง ๑. กิจกรรมการเรียนรูดานเศรษฐกจิพอเพียง                
ตามแนวพระราชด้าร ิ
๒. กิจกรรมการเรียนรูดานเกษตร / ดานการประมง / 
ปศุสัตวแ  
๓. กิจกรรมการเรียนรูดานการบริหารจัดการกลุมอาหาร 
/ ของที่ระลึก / ขนมพื้นเมือง / สินคา OTOP 
๔. กิจกรรมการจัดระบบการจัดการน้้าชลประทาน             
ผูใชตนน้้า กลางน้้า ปลายน้้า 
๕. กิจกรรมการเรียนรูพลังงานทดแทน / พลังงาน
ทางเลอืก 
๖. กิจกรรมการเรียนรูดานโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพ
ชุมชน 
๗. กิจกรรมการเรียนรูดานการบริหารจัดการ               
โฮมสเตยแชุมชน 

๓ ชุมชนทองเที่ยว                    
บานพญาบังสา                      
(ควนโพธิ์ )  

๕  ควนโพธิ ์ เมือง ๑. การเรียนรูการผลิตแก฿สชีวภาพ 
๒. การเรียนรูการวถิีการท้านาและผลิตขาวนาอินทรียแ 
๓. ชมวิถีภูมิปญัญาชาวบาน 
๔. ทองเที่ยวทางธรรมชาต ิ
๕. ชมจุดเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ม.๓,๔, ๕  
๖. หอดูนก 
๗. เสนทางเดินปุา 
๘. ศึกษาระบบนิเวศเขาพญาบังสา  

๔ ชุมชนทองเที่ยว                    
บานบากันใหญ 

๒ เกาะสาหราย เมือง ๑. ชมสุสานเกาะหอยขาว 
๒. ด้าน้้าดูปะการัง ชมปลาสวยงาม 
๓. ชมฝูงนกทะเล 
๔. ชมวิถีชวีิตของพะยูน 
๕. ชมฝูงคางคาวยักษแ 
๖. น่ังเรือขึ้นเกาะชมหินงาม 
๗. เก็บหอย ชมการจับปูมา ที่ทะเลแหวก 
๘. น่ังเรือชมปลาโลมา 
๙. ศึกษาชมบอพักฟื้นเตาทะเล 
๑๐. น่ังสามลอชมพื้นที่และหมูบานใกลเคียง 
๑๑. ตกปลา 
๑๒. นอนตามเกาะ พกัเต็นทแ 
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ที ่ ชื่อชุมชน 
ที่ตั้ง ลักษณะเดน่/กิจกรรม 

หมูท่ี ่ ต าบล อ าเภอ 
๑๓. น่ังเรือชมวถิีชีวิตชาวประมง 
๑๔. ชมศาลเจาโต฿ะยี 

๕ ชุมชนทองเที่ยว                  
บานโคกพยอม 

๑๘ ละง ู ละง ู ๑. การอนุรักษแปลกูปุาชายเลน 
๒. การศึกษาเสนทางธรรมชาติของระบบนิเวศ              
ปุาชายเลน 
๓. อาหารพื้นเมือง สาหรายทะเล 
๔. การแปรรูปขนมพื้นเมือง “ลกูโร฿ย” 
๕. ๔ ฐานการผลิตเศรษฐกิจพอเพียง 

๖ ชุมชนทองเที่ยว                     
บานหัวหิน 

๑ ละง ู ละง ู ๑. ออกเรือหาปลา สัมผัสวถิีชาวประมงพื้นบาน 
๒. ลองเรือเที่ยวชมความงามของเกาะลิดี 
๓. เรียนรูการยอนหอยหลอด ณ ดอนหอยหลอด 
๔. ศึกษาเรียนรูการจัดท้าธนาคารปูมา 
๕. วิสาหกิจชุมชนบานหัวหิน ( ออมทรัพยแชุมชน , 
รานคาชุมชน , แพชุมชน , แปรรูปอาหารทะเล ) 

๗ ชุมชนทองเที่ยว                
บานบอเจ็ดลูก 

๑ ปากน้้า ละง ู ๑. ชมวิถีชวีิตชาวประมง การออกทะเลจับสัตวแน้้า  
๒. เยี่ยมชมโบราณสถานบอเจ็ดลูก ถ้้าฤาษี ถ้้าเสอื-              
สิ้นลาย 
๓. ศึกษาภูมิปัญญาชาวบาน การเกษตร                      
การปลูกแตงโม 
๔. ชมหัตถกรรมพื้นบาน 
๕. เพลิดเพลินกับการตกปลา 
๖. เรียนรูการเพาะพันธุแสัตวแน้้า 
๗. อวนทับตล่ิง 
๘. น่ังเรือรอบเกาะเขาใหญ 
๙. น่ังเรือ ชมปุาชายเลนและเก็บหอยขาว 

๘ ชุมชนทองเที่ยว                    
บานบุโบย 

๓ แหลมสน ละง ู ๑. ศึกษาวิถชีีวิตการทา้ประมง เชน การทา้โปฺะ              
ด้าหอย หาหอยทายเภาตามชายหาด 
๒. น่ังเรือใบลดพลังงาน ชมวิวทัศนแปุาชายเลน             
ที่อุดมสมบูรณแพรอมฟังต้านานเกาะเภตรา 
๓. น่ังสามลอเรียนรูภูมิปัญญาทองถิ่น การถนอม              
อาหารทะเล  
๔. เรียนรูประโยชนแของปุยอินทรียแ ราปน  
(เศษพืชที่ยอยสลายมาจากปุาชายเลน) 
๕. ธนาคารปูมา 
๖. อนุรักษแปลูกปุาชายเลน 

๙ ชุมชนทองเที่ยว                    
บานวังตง 

๔ นาทอน ทุงหวา ๑. กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและการอนุรักษแ
ธรรมชาติ  
๒. การเพาะเลี้ยงหอยนางรมจากธรรมชาติ 
๓. ลองเรือชมถ้้าคางคาวแมไก อาวผก อาวไมขาว 
๔. ศึกษาระบบนิเวศบริเวณปุาชายเลนและชมน้้าตก                
๒ น้้า 

๑๐ ชุมชนทองเที่ยว                  
บานทุงสะโบ฿ะ 

๒ ทุงบุหลัง ทุงหวา ๑. เยี่ยมชมกลุมสตรีแปรรูปอาหารทะเล 
๒. เยี่ยมชมกลุมผลิตภัณฑแจากกะลามะพราว 
๓. พายเรือคายัคในทะเล 
๔. การเลี้ยงปลาเกเาในบอดิน 
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ที ่ ชื่อชุมชน 
ที่ตั้ง ลักษณะเดน่/กิจกรรม 

หมูท่ี ่ ต าบล อ าเภอ 
๕. คายมวยเยาวชน การร้ามวยไทย 
๖. ชมการแสดงร้ารองแง็งของกลุมเยาวชน 

๑๑ ชุมชนทองเที่ยว                    
บานบากันเคย 

๓ ตันหยงโป เมือง ๑. ธนาคารกั้ง 
๒. ศูนยแเรียนรูปุาชายเลน/ของใชโบราณ                     
บานบากันเคย 
๓. ธนาคารปูมา ไดเรียนรูการวางไขของปูมา 
๔. เรียนรูการหาหอยกาบง 
๕. การแปรรูปอาหารทะเลของกลุมแมบาน 
๖. พายเรือคายัคชมระบบนิเวศ 
๗. การย้่ากั้งของเยาวชน 
๘. การเลี้ยงปลากะพง / เกเา ในกระชัง 
๙. ทะเลแหวก เกล็ดมังกร บริเวณเกาะ ๓  
บานบากันเคย 
๑๐. ชมรังนกขาวเกาะมดแดง 
๑๑. มีการเที่ยวเกาะ เชน เกาะมดแดง เกาะสาม               
เกาะหัวมัน เกาะกวาง 

๑๒ ชุมชนทองเที่ยว                  
บานภูผาเพชร 

๙ ปาลแมพัฒนา มะนัง ๑. 1. ศึกษาธรรมชาติ เดินปุา น้้าตกวงัใตหนาน                   
วังกลอย วังเคียน คายผูพัฒนาชาตไิทย 

๒. 2. ชมถ้้าภูผาเพชร  
๓. 3. ศึกษาวิถชีีวิตเงาะปุา วิถีชุมชน 
๔. 4. ชมศูนยแเรียนรูดานตาง ๆ 
๕. 5. สาธิตการทา้ตุ฿กตาเซมัง  
๖. 6. สาธิตการทา้น้้ามันมะพราวสกัดเย็น 
๗. 7. ศึกษาสวนสมุนไพร 
๘. 8. การจัดการกลุมองคแกร 

๙. 9. การจัดกองทุนสวัสดกิารชุมชน 
๑๐. 10. โฮมสเตยแ 
๑๑. 11. อาหารพื้นบาน 
๑๒. 12. กิจกรรมลองแกง 
๑๓. 13. บานรากไม 
๑๔. 14. ทองเที่ยวเชิงนิเวศ และผจญภยั 

๑๓ ชุมชนทองเที่ยว                    
บานสาคร 

๒ สาคร ทาแพ ๑. 1. มีธนาคารปู 
๒. 2. บานลิง 
๓. 3. แปลงผักปลอดสารพิษ 
๔. 4. ทองเที่ยวเชิงธรรมชาต ิ
๕. 5. อาหารทะเลสด 
๖. 6. วิถีชีวิตแบบภูมิปัญญาชาวบาน 

14 ชุมชนทองเที่ยว                  
บานต้ามะลัง 

๒ , ๓ ต้ามะลัง เมือง 1. การใหอาหารนกอินทรียแ 
2. ใชภาษายาวภีายในหมูบาน (โรงเรียนบาน           
ต้ามะลังเหนือ เป็นโรงเรียนน้าลองภาษามาลายู(กลาง) 
3. ชมวิถีชวีิตชาวประมงพื้นบาน 
4. การแสดงลองแง็งของกลุมแมบานและเยาวชน  
5. ชิมอาหารและขนมพื้นบานที่หลากหลาย ( เชน                
กูตูมันหยัง ,กูตูปีอีน หรือแปูงขาวหมาก, โรตีแกหลาย 
หรือโรตีตาขาย , ยองกง , จอนดอย ,โกยกาจาง ,บาฮูลู 
( ขนมไข ) , โกยบังเกตุ , ดาหงาย , โรเปะ , ลงปัง 
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ที ่ ชื่อชุมชน 
ที่ตั้ง ลักษณะเดน่/กิจกรรม 

หมูท่ี ่ ต าบล อ าเภอ 
15 ชุมชนทองเที่ยวบาน

หลอมปืน 
14 ละง ู ละง ู 1. ทรัพยากรธรรมชาติ (อาวทุงนุย) 

2. ปุาชายเลนทีส่มบูรณแ 
3. ชายหาดที่สวยงาม 
4. ฐานการเรียนรูดานทรัพยากรธรรมชาติอาวทุงนุย 
5.ประวัติศาสตรแมัสยิดบานหลอมปืน 

16. ชุมชนทองเที่ยวบาน
โตนปาหนัน - บอน้้า
รอน 

4 ทุงนุย ควนกาหลง 1. แหลงทองเที่ยว “บอน้้ารอน” 
2. น้้าตกโตนปาหนัน 
3. สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 
4. ภูมิปัญญาทองถิ่น (การท้าขาวหลามไมไผ) 
5. การนวดแผนโบราณ (การนวดสมุนไพร) 
6. การทองเที่ยวเดินปุาชุมชน 

17. ชุมชนทองเที่ยว                   
บานมะหงัง 

1 ทุงบุหลัง ทุงหวา แหลงทองเที่ยว 
1. เขาทะนาน 
2. เขาตะบัน 
3. หาดทุงสะโบ฿ะ 
4. ปุาโกงกาง 
5. ชมคางคาวแมไกเขาตะบัน 
6. คลองมะหงัง 
7. ผลิตภัณฑแชุมชน (กุงแหง กะปิ มันกุง น้้าพริก            
กุงแหง ปลาแดดเดียว เคร่ืองประดับไขมุกอันดามัน) 
8. อาหารทะเลสด ๆ 

18. ชุมชนทองเที่ยว                  
บานเขานุย 

2 วังประจัน ควนโดน 1. น้้าตกโตนปลิว 
2. ถ้้าคางคาว 
3. ศูนยแเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดา้ร ิ
4. น้้าตกยาโรย 
5. เขาพับเพิง 
6. อุทยานแหงชาตทิะเลบัน 
7. ถ้้าโตนดิน 
8. ทุงหญาวังประจัน 
9. ตลาดนัดชายแดนไทย – มาเลเซีย 
10. ฐานเรียนรูวิถีชุมชนวิถีชายแดน 
      - ฐานเรียนรูการกินอาหารเพื่อสุขภาพ , การศึกษา
ธรรมชาติ , การนวดแผนไทย , การทองเที่ยวมอเตอรแ
ไซตแสตรี , ที่พักโฮมสเตยแ , ภูมิปัญญาทองถิ่น , 
ผลิตภัณฑแชุมชน 

19. ชุมชนทองเที่ยวบาน 
ดาหล้า 

8 ทาแพ ทาแพ 1. การทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ 
2. ฐานการเรียนรูการเลี้ยงแพะเน้ือ / นม 
3. การปลูกขาวโพดหวาน 
4. ผลิตภัณฑแชุมชน (สบูนมแพะ , ขนมพื้นเมือง) 
5. โฮมสเตยแ 
6. อาหารพื้นบาน 

20 ชุมชนทองเที่ยวบาน           
หัวทาง 

6 ละง ู ละง ู 1. เป็นพื้นที่ติดตอกับคลองละงู ทั้ง 4 ต้าบลของ               
อ้าเภอละงู คือต้าบลปากน้้า ต้าบลละงู ต้าบลแหลมสน                
ต้าบลก้าแพง 
2. แหลงทองเที่ยว ไดแก จุดชมห่ิงหอย  ปุาล้าพู               
หาดหอยปะ  
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ที ่ ชื่อชุมชน 
ที่ตั้ง ลักษณะเดน่/กิจกรรม 

หมูท่ี ่ ต าบล อ าเภอ 
21 ชุมชนทองเที่ยวบาน          

ขอนคลาน 
1-4 ขอนคลาน ทุงหวา 1. ชิมอาหารทองถิ่นบานขอนคลาน  

2. ชมและเลอืกซ้ืองานจักรสาน เชน เสื่อที่สาน                    
จากใบเตย  
3. ชมการจัดทา้ธนาคารปูมาในชุมชน 

 4. การตอเรือหวัโทงทองเที่ยวคลองวังวนสูคลองราไว  
5. สัมผัสบรรยากาศชายหาด,ปุาสน ดอนหอย 2                 
ดอน (หอยหลักไก) ทอนหิน(หินโต฿ะหอก                               
ลานผีหลังกลวง ต้านานควายเล)  
6. ชมระบบนิเวศปุาชายเลน  
7. ชมวิวชมแมลงพลับและเลนน้้า ณ หาดราไว  

22 ชุมชนทองเที่ยวบาน
ควน 

5 บานควน เมือง 1. ลองแกงชมธรรมชาตแิละวถิีชีวติของชุมชน  
2. การทา้ขนมพื้นบาน  
3. ชมบานโบราณ อายุ 170 ปี  
4. ชมลานประหาญ เมื่อ 200 ปีทีแ่ลว 

23 กลุมการทองเที่ยวโดย
ชุมชนบานวังสายทอง 

10 น้้าผุด ละง ู 1. ลองแกงวังสายทอง 
2. ฐานการเลี้ยงปลาในกระชัง 
3. ฐานการปลูกผกักูด 
4. ฐานการแปรรูปกลวย 
5. การสกรีนเสือ้ 
6. ฐานผักปลอดสารพิษ 
7. การทา้ไมดัด 

24 วิสาหกิจชุมชน
หัวแหลมโฮมสเตยแ 

4 เกาะสาหราย เมือง 1. เรียนรูการแปรรูปอาหารทะเล 
2. กิจกรรมหาหอย (หอยหวาน หอยกาบง                     
หอยเจดียแ) 
3. ลองเรือชมวถิีชีวิตชาวประมง 
4. เยี่ยมสันหลังมังกรสองหาง 
5. ชมปะการังน้้าตื้น 
6. เยี่ยมชมสุสานหอยลานปี (หอขาว) 

25 กลุมทองเที่ยวโดย
ชุมชนบานเกาะหลี
เปฺะ 

 เกาะสาหราย เมือง 1. ด้าน้้าดูปะการังน้้าตื้น,น้้าลกึ 
2. ศิลปะการแสดงรองแง็ง-ร้ามะนาชาวเล 
3. บรรยายประวัติศาสตรแและวิถีชวีิตชาวเล                   
"อุรักลาโวย" 
4. ชมพพิิธภัณฑแฝาบานชุมชุนโดยมัคคุเทศกแทองถิ่น 
5. สาธิตและรวมปฏิบัติกิจกรรมภมูิปัญญาทองถิ่น             
ตกปลา ตกหมึก หาหอยชกัไซ 
6. บริการอาหารทะเลสด 
7. น้้าพริกปลายางสูตรชาวเล 
8. บริการทีพ่ักโฮมสเตยแ-บังกะโล 

26 ชุมชนทองเที่ยวทุง
หวาโฮมสเตยแโกดอน 

8 ทุงหวา ทุงหวา 1. พิพธิภัณฑแชางดึกดา้บรรพแ 
2. ลองเรือถ้า้เลสเตโกดอน 
3. ชมสวนหมอขาวหมอแกงลิง 
4. ชมสวนฉิมเมลอน 
5. ชมตึกชิโนโปรตกุีส 
6. ผามัดยอมจากสีธรรมชาต ิ
7. ดอกไมประดิษฐแจากดินไทย 
8. พักทุงหวาโฮมสเตยแโกดอน 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องคแการบริหารสวนจังหวัดสตูล หนา 61 
 
 

ที ่ ชื่อชุมชน 
ที่ตั้ง ลักษณะเดน่/กิจกรรม 

หมูท่ี ่ ต าบล อ าเภอ 
27 ชุมชนบานวังนาใน 4 น้้าผุด ละง ู 1. ผามัดยอมสีธรรมชาต ิ

2. ลองแกง คลองล้าโลน 
3. ลองแกงลอดถ้้าเจ็ดคต 
4. เที่ยวน้้าตก  
5. เที่ยวภูผาเพชร 

28 ชุมชนทองเที่ยวบาน              
ทาขามควาย 

6 นาทอน ทุงหวา 1. ชมสันหลังมังกร 
2. เที่ยวหาดไมขาว 
3. ชมหอสี่หลัง และปูกองทพั 
4. ลองเรือชมนกเหย่ียว  
5. พิพธิภัณฑแของโบราณ 
6. ที่พกัโฮมสเตยแ 

29 ชุมชนทุงหวาโฮมส
เตยแ (สุไหงอุเปยอน
ยุค) 

1-8 ทุงหวา ทุงหวา 1. ชมสวนองุนสวรรณา 
2. จุดจ้าหนายผลิตภัณฑแทองเที่ยวชุมชน 
3. เสนทางศึกษาธรรมชาติเขาแดงแหลงปลูก                
พริกไทยสไุหงอุเป 
4. กลุมผลิตภัณฑแขาวเกรียบธัญพืช 
5. ปลาแดดเดียวทาเภาวถิีชาวเล 
6. หลวงพอแกนจันทรแพระพทุธรูปลอยทวนน้้า 
7. พิพธิภัณฑแชางดึกดา้บรรพแ 
8. ลองเรือถ้า้เลสเตโกดอน 
9. ชมสวนหมอขาวหมอแกงลิง 
10. ชมสวนฉิมเมลอน 
11. ชมตึกชิโนโปรตุกีส 
12. ผามัดยอมจากสีธรรมชาต ิ
13. ดอกไมประดิษฐแจากดินไทย 
14. พกัทุงหวาโฮมสเตยแโกดอน 

 ที่มา: ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล  ข้อมูล พฤศจิกายน 2564 
 

4) แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา 
     จังหวัดสตูลมีลักษณะภูมิศาสตรแเป็นภูเขาสูงทางทิศเหนือและทิศตะวันออกคอยลาดเอียงลงสู
ทะเลทางตะวันตกของจังหวัด เป็นแหลงชุมชนโบราณ ปรากฏหลักฐานชัดเจนทั้งหลักฐานดานโบราณคดี และ
หลักฐานที่แสดงถึงการสืบทอดทางประเพณีและวัฒนธรรมมาแตยุคกอน การคนพบหลักฐานทางดานธรณีวิทยาใน
จังหวัดสตูล อาทิ เชน ชั้นหินในมหายุคพาลีโอโซอิก (Paieozoic Era) ที่ถือวาเกาแกที่สุดในประเทศไทยตั้งแตยุค
แคมเบรียน (Cambrain Period) นั่นคือ “กลุมหินตะรุเตา (Tarutao Group)”เป็นตนมา รวมถึงการคนพบซาก
ดึกด้าบรรพแโบราณ (Fossil) ตางๆ อาทิ เชนซากดึกด้าบรรพแของแมงดาทะเลโบราณ (Trilobite) และหอยโบราณ       
หินสาหรายทะเลสีแดง (Stromatolite) ซากปลาหมึกทะเลโบราณ ซากแกรปโตไลตแ ซากเทนทาคิวไลตแ ซาก                  
ไครนอยดแหรือพลับพลึงทะเล และซากปะการังโบราณ เหลานี้นับเป็นหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สามารถบงชี้ไดวา
จังหวัดสตูลนี้มีวิวัฒนาการ มาตั้งแตอดีตหรือวา ๕๐๐ ลานปีกอน นอกจากนี้การคนพบซากดึกด้าบรรพแขากรรไกร
และแผนฟันกรามลางของชางโบราณสกุล สเตโกดอน แผนฟันกรามของชางโบราณเอลิฟาส กรามแรดโบราณ                 
เขากวาง บริเวณถ้้าเลสเตโกดอน (หรือถ้้าวังกลวย)บงบอกอายุประมาณ ๑.๘-๐.๐๑ ลานปีกอนเป็นตน การคนพบ 
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 หลักฐานส้าคัญเหลานี้ถือไดวาจังหวัดสตูลเป็นพื้นที่ที่มีความส้าคัญและมีความโดดเดนทั้งทางดานธรณีวิทยา  
ดานซากดึกด้าบรรพแ และดานแหลงเรียนรู และจังหวัดสตูล  ไดประกาศการจัดตั้งอุทยานธรณีระดับจังหวัดขึ้น                
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๕๗ ในชื่ออุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark) ซึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งหมด ๔ 
อ้าเภอ ไดแก อ้าเภอทุงหวา อ้าเภอมะนัง อ้าเภอละงู อ้าเภอเมือง (เฉพาะเขตอุทยานตะรุเตา) และมีแหลงทั้งหมด 
๗๒ แหลง  ซึ่งประกอบดวย แหลงธรณี ซากดึกด้าบรรพแ แหลงธรรมชาติ แหลงโบราณคดี และวิธีชีวิต วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาทองถิ่น อาคารเกา ฯลฯ สามารถเป็นแหลงทองเที่ยว แหลงเรียนรู แหลงศึกษาวิจัย  

   เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 องคแการการศึกษาวิทยาศาสตรแและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 
หรือ ยูเนสโก ไดประกาศใหอุทยานธรณีสตูล ซึ่งเป็นอุทยานธรณีแหงแรกของประเทศไทยเป็นสมาชิกเครือขาย
อุทยานธรณีโลก Satun UNESCO Global Geopark ท้าใหประเทศไทยไดแหลงอุทยานธรณีโลกจาก UNESCO 
แหลงแรกของประเทศแหงที่ ๕ ของอาเซียน ในพ้ืนที่แหลงทองเที่ยวและแหลงธรณีของจังหวัดสตูล  

ภาพแผนที่อุทยานธรณีสตูล 

 
ที่มา: ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล  ข้อมูล  ณ  พฤศจิกายน  2564 
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         5) ปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลประจ าปี  

                                 “เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม” 

ที ่ เดือน กิจกรรม เทศกาล และ
ประเพณี รายละเอียดกจิกรรม สถานที ่ เจ้าภาพหลัก 

1 ธันวาคม -         
มกราคม  

งาน COUNT DOWN ตอนรับ
ปีใหม 
“SATUN COUNTDOWN” 

- จัดงานสงทายปีเกา และตอนรับ              
ปีใหม  
- จัดการแขงขันเซปัคตะกรอและ
สตรีทบาสเกตบอล 
- จัดพิธีท้าบุญตักบาตร 
- จัดการออกบูธจ้าหนายสินคา
อาหาร 
- ศิลปิน ดารา นักรองรับเชิญ 

หนาส้านักงาน
เทศบาลเมืองสตลู 

เทศบาลเมือง
สตูล 

2 มกราคม  เทศกาลยอนหอยหลอดและ
วัฒนธรรมพื้นบานละง ู
“RAZOR CLAMS FESTVAL 
& LOCAL CULTURAL FAIR 
OF LA-NGU” 

- ประกวดมสิลาก ู
- แขงขันการยอนหอยหลอด 
- แขงขันปรุงอาหารจากหอยหลอด 
- แขงเรือพาย 
- ประกวดรองเพลง 
- เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ 

สวนสาธารณะสระ
น้้าหนองปันหยา  

อบต.ละงู  

3 กุมภาพันธแ  งานมรกตอันดามัน มหัศจรรยแ
อาหารอรอยของดีที่ละงู                    
“  EMERALD ANDAMAN 
AMAZING GOOD FOODS 
OF LA-NGU” 

- กิจกรรมการแสดงแสง สี เสยีง 
สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดสตลู 
- กิจกรรมการแสดง ดนตรี และ
มหรสพตาง ๆ  
- กิจกรรมการประกวดมิสมรกต                
อันดามัน 2018 
- กิจกรรมการประกวดรานอาหาร
และแผงลอยจ้าหนายอาหารตนแบบ 
- กิจกรรมการประกวดอาหาร “เมนูชู
สุขภาพ” 
- กิจกรรมจ้าหนายอาหารทะเลและ
อาหารพื้นเมืองทั้งในและนอกพ้ืนที ่
- การแสดงและจ้าหนายสินคา 
OTOP 
- การจัดนิทรรศการสงเสริมการ
ทองเที่ยวจังหวัดสตลู 
- การแขงขันรถจักรยาน ระยะทาง 
100 กิโลเมตร 

สนามกีฬาตรงขาม
เทศบาลตา้บล
ก้าแพง 

อบจ.สตลู 
เทศบาล
ก้าแพง 
 
 

4 กุมภาพันธแ  งานเบิกฟูาทุงบุหลัง 
“THUNG BULANG 
FESTIVAL” 

- แสดงมโนราหแ 
- แสดงแมไมมวยไทย 
- แขงขันเรือทองแบน 
- แสดงดนตร ี
- จ้าหนายสินคาพ้ืนบาน 

สถานท่ีทองเที่ยว 
เขาทะนาน  

อบต.ทุงบุหลัง 
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ที ่ เดือน กิจกรรม เทศกาล และ
ประเพณี รายละเอียดกจิกรรม สถานที ่ เจ้าภาพหลัก 

5 กุมภาพันธแ 
– มีนาคม  

งานฤดูกาลหอยทายเภา 
“HOI TAI PHAO FAIR” 

- ชมวิธีการหาหอยทายเภา 
- จ้าหนายสินคา 

บานบอเจ็ดลูก  อบต.ปากน้้า, 
อบต.แหลมสน 
ชุมชนทองเที่ยว
บานบอเจ็ดลูก 

6 มีนาคม  เทศกาลขาวโพดหวานทาแพ  
“ THA PHAE SWEET CORN 
FAIR” 
 
 

- กิจกรรมการแสดง แสง สี 
สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดสตลู 
- การแสดงและจ้าหนายสินคา 
OTOP 
- กิจกรรมการประกวดขาวโพด
หวาน 
- กิจกรรมออกบูธกลุมอาชีพ / 
หนวยงานราชการ 

สนามหนาอ้าเภอ                
ทาแพ 

อบจ.สตลู 
อบต.ทาแพ 
 

7 เมษายน  งานประเพณสีงกรานตแและ         
รดน้้าขอพรผูสูงอายุ  
“SONGKRAN FESTIVAL” 

- ท้าบุญตักบาตร  
- รดน้้าด้าหัวผูสูงอาย ุ
- การตรวจสุขภาพผูสูงอาย ุ
- กิจกรรมการแสดงบนเวท ี
- กิจกรรมเชิดชู , เกียรตผิูสูงอายทุี่
เป็นแบบอยางท่ีดีทางสังคม 
- เลนน้้าสงกรานตแ 

- เทศบาลเมืองสตูล 
สวนสาธารณะโต฿ะ
พญาวัง 
-วัดดุลยาราม 
-อนามัยเฉลมิพระ
เกียรติ ผัง 15  
อบต.นิคมพัฒนา 
-ตลาดนดัซอย 10 

- อ้าเภอมะนัง  
- เทศบาลเมือง
สตูล 
- เทศบาลต้าบล
ฉลุง 
- อบต.ปาลแม
พัฒนา 
- อบต.นิคมพัฒนา 
- อบต.ควนกาหลง 
-รพ.สต.นิคม
พัฒนา ผัง 15 

8 พฤษภาคม 
(ข้ึน ๑๕ ค่้า 
เดือน ๖ ) 

งานประเพณลีอยเรือเกาะ               
หลีเปฺะ 
“LOY RUE CHAOLAY KOH 
LIPE FESTIVAL”    

- การท้าพิธีสะเดาะเคราะหแของ
ชาวเล  
- การท้าพิธีลอยเรือของชาวเลขอ
พรอธิฐานจากบรรพบุรุษที่ลวงลับ
ไปแลว  
- การเตนร้ารองเง็ง 7 รอบ 

เกาะหลเีปฺะ  อ้าเภอเมืองสตูล
สวนหนา 
(เกาะหลเีปฺะ) 
อบต.เกาะสาหราย 
 

9 พฤษภาคม  เทศกาลวันเตาโลก 
“WORLD TURTLE 
FESTIVAL” 

- น้าชมและบรรยายวันเตาโลก 
- จัดนิทรรศการการอนุรักษแ 
- กิจกรรมบนเวที 
- มหกรรมของดีเมืองก้าแพง 

หนาศูนยแวิจัยและ
พัฒนาประมงน้้า
จืด จังหวัดสตูล 

อบต ก้าแพง 
ศูนยแวิจัยและ
พัฒนาประมง              
น้้าจืดจงัหวัดสตูล 

10 พฤษภาคม  สตูลฮาลาลสตรีท  - การออกบูธจ้าหนายอาหาร
และสินคาฮาลาล 
- จัดกิจกรรมการแสดงบนเวท ี
- บูธสาธิตแสดงอาหารฮาลาล
เพื่อสุขภาพ 
- ประกวดอาหารฮาลาลเพื่อ
สุขภาพ 
- รับมอบปูายรบัรองฮาลาล 

ถนนบายพาส 
อ้าเภอเมืองสตูล 

อบจ.  
สนง.สาธารณสุข
จังหวัดสตูล 
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ที ่ เดือน กิจกรรม เทศกาล และ
ประเพณี รายละเอียดกจิกรรม สถานที ่ เจ้าภาพหลัก 

11 พฤษภาคม  งาน “สตูลอิดิล้ฟิตร ีOpen 
House” 

- กิจกรรมขบวนแห 
- พิธีละหมาด 
- กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม 
ไทยมุสลิม 
- การออกบูธจ้าหนายสินคาอาหาร
พื้นเมือง 

มัสยดิม้าบัง อบจ. สตูล 
เทศบาลเมืองสตลู 
 

12 มิถุนายน  งานประจ้าปี และงาน
กาชาดจังหวัดสตูล 
“SATUN ANNUAL 
FESTIAL AND RED 
CROSS FAIR”  

- การออกบูธนิทรรศการของ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 
- การออกรานนาวากาชาด 
- การออกรานจ้าหนายสินคา 

สนามหัวสะพาน
ตายาย 

จังหวัดสตลู 

13 กรกฏาคม  มหกรรมวัฒนธรรม              
นครีสโตยและตลาดนดั
ชุมชนของดีเกษตรสตลู  

- การแสดงศิลปวัฒนธรรม 
- จัดจ้าหนายสินคาการเกษตรครบ        
ทุกวงจร 

หนาศาลากลาง
จังหวัดสตลู 

ส้านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
สตูล 
หนวยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตร
และสหกรณแ 

14 กรกฎาคม  งานสัปดาหแสงเสริม
พระพุทธศาสนา เทศกาล
เขาพรรษา“BUDDHISM 
PROMOTION WEEK, 
BUDDHIST LENT 
FESTIVAL” 

- จัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเพณี    
หลอเทียนพรรษา 
- จัดกิจกรรมแขงขันทักษะทางดาน
ศาสนา 
- กิจกรรมหลอเทียนพรรษา 

วัดวังผาสามัคค ี อบต.ควนกาหลง 
 

15 กรกฏาคม – 
สิงหาคม  

เทศกาลชมสวน ชวนชิม อ่ิม
ผลไม ประจ้าปี  
“TRAVEL & TASTE 
FRUITS FESTIVAL” 

- จัดนิทรรศการดานการทองเที่ยว 
- ปั่นจักรยานเที่ยวชมสถานท่ี
ทองเที่ยวและพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
- เที่ยวสวน ชิมผลไมตามฤดูกาล 

น้้าตกธาราสวรรคแ 
น้้าตกสายใจ 
น้้าตกดาวกระจาย  
- สวนผลไมใน
พื้นที่ต้าบล                  
ควนกาหลง 

อบต.ควนกาหลง 

16 สิงหาคม  งานสตูลฟอสซิล  เฟสติวัล  
“ SATUN FOSSIL 
FESTIVAL” 

- กิจกรรมวิชาการดานฟอสซลิ 
- กิจกรรม “ Satun To Asean”    
ชมการแสดงศลิปวัฒนธรรมทั้งระดับ
เยาวชน/ทองถิ่นการแสดงสินคา 
OTOP 
- กิจกรรมดานการประชาสัมพันธแ   

พิพิธภัณฑแชางดึก
ด้าบรรพแทุงหวา 

อบต.ทุงหวา  
 

17 สิงหาคม – 
กันยายน  

งานวันไหวผีโบเ 
“WORSHIPPING TO PHI 
BOH” 

- รวมท้าบุญอุทิศสวนกุศลใหบรรพ
บุรุษที่ไมมญีาติพี่นอง 

โรงเรียนอนุบาล           
ทุงหวา 

อ้าเภอทุงหวา 
เทศบาลตา้บล                 
ทุงหวา 
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ที ่ เดือน กิจกรรม เทศกาล และ
ประเพณี รายละเอียดกจิกรรม สถานที ่ เจ้าภาพหลัก 

18 กันยายน – 
ตุลาคม  

งานประเพณีถือศลีกินเจ
จังหวัดสตลู  
“SATUN VEGETARIAN 
FESTIVAL”  

- การเปิดบูธขายอาหารเจใหกับ
นักทองเที่ยวท้ังไทยและตางชาติ  
- การแหศาลเจาโปเูจเกงรอบตัว
เมืองสตลู 
- การประทับทรงเพื่อยกเสาไมไผ      
(โกเต็ง) เพื่อเป็นสญัลักษณแ
ประเพณีถือศีลกินเจประจ้าป ี

ศาลเจาโปูเจเกง 
อ้าเภอเมือง  

เทศบาลเมืองสตลู 

19 ตุลาคม  ประเพณีชักพระสตูล 
 “Chak phra  festival”   

- ประกวดเรือพระ - แขงขันซัดตม 
- แขงขันชกมวยทะเล 
- แขงขันกินตม - แขงขันแทงตม 
- การแขงขันประชันโพน 
- การแสดงศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก 
- การแสดงมโนราหแ 
- การแสดงดนตรีเยาวชน 
- การแสดงวงดนตรีลูกทุง 
- การแสดงของศิลปิน 
- แขงขันตะกรอลอดหวง 

ลานกิจกรรมอ้าเภอ
มะนัง บริเวณตลาด
นัดบานผัง ๑  
ตลาดนดั  ซอย 10 
สนามสมาคม
จังหวัดสตลู 

อ้าเภอมะนัง 
อ้าเภอควนกาหลง 
อบจ.สตลู 
เทศบาลตา้บล
คลองขุด 
อบต.ปาลแมพัฒนา 
อบต.นิคมพัฒนา 
อบต.อุใดเจรญิ 
อบต.ควนกาหลง 

20 ตุลาคม  งานมหกรรมอาหารจานเดด็ 
ของดีเมืองสตูล อรอยไดไร
แอลกอฮอลแ 
“FOOD FAIR OF SATUN, 
DELICACY WITHOUT 
ALCOHOL” 

- การออกบูธจ้าหนายสินคาอาหาร
พื้นเมืองและของที่ระลึก 
- กิจกรรมการแสดงบนเวท ี
- การประกวด Miss Clean Food 
Good  Tast 
-  การประกวดอาหารสะอาด 
รสชาติอรอย 
- ศิลปิน ดารา นักรองรับเชิญ 

ถนนบายพาส 
อ้าเภอเมือง 

เทศบาลเมืองสตลู 

21 พฤศจิกายน 
(ข้ึน๑๕ ค่้า
เดือน ๑๑ ) 

งานประเพณลีอยเรือ                         
เกาะหลเีปฺะ   
“LOY RUE CHAOLAY 
KOH LIPE FESTIVAL”    

- การท้าพิธีสะเดาะเคราะหแของ
ชาวเล  
- การท้าพิธีลอยเรือของชาวเล                
ขอพรอธิฐานจากบรรพบุรุษที่
ลวงลับไปแลว  
- การเตนร้ารองเง็ง 7 รอบ 

เกาะหลเีปฺะ อ้าเภอ
เมือง 

อ้าเภอเมืองสตูล
สวนหนา  
(เกาะหลเีปฺะ) 
อบต.เกาะสาหราย 

22 พฤศจิกายน  งานประเพณลีอยกระทง  
“Loykrathong festival” 

-ประกวดธิดานพมาศ 
-ประกวดนางนพมาศ 
- ประกวดกระทง 
- ประกวดเทพีสูงวัย 
- ดนตรีมหรสพและการออก                 
รานจ้าหนายสินคา 

ลานหนาอ้าเภอ
มะนัง 
ทาน้้าสวนสาธารณะ
เทศบาลตา้บล
ก้าแพง 
ตลาดนดัซอย 10 
โรงเรียนบานทุง-
เสมด็ 
ลานวัฒนธรรม
จังหวัดสตลู 

อ้าเภอมะนัง  
อบจ.สตลู 
เทศบาลตา้บล
ก้าแพง 
เทศบาลเมืองสตลู 
เทศบาลตา้บลฉลุง 
อบต.นิคมพัฒนา 
อบต.ปาลแมพัฒนา 
อบต.ควนกาหลง 
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ที ่ เดือน กิจกรรม เทศกาล และ
ประเพณี รายละเอียดกจิกรรม สถานที่ เจ้าภาพหลัก 

23 พฤศจิกายน  งานรักษแเล รักษแปุา เปดิฟูา
เมืองสตลู “SATUN SEA 
AND FOREST 
ONSERVATION 
FESTIVAL” 

- การเก็บขยะ ท้ากิจกรรม
รวมกัน การเลนวอลแคแรลลี่ผสม 

เกาะตะรุเตา                
เกาะไข เกาะอาดัง 
เกาะหินงาม เกาะราวี 
เกาะหลเีปฺะ 

อบจ.สตลู 

24 ธันวาคม  มหกรรมอาหารและแขงขัน
ตกปลาบาราฟิชช่ิงคัพ                  
“ BARA FISHING CUP” 

- แขงขันตกปลา  
- จ้าหนายสินคาอาหารทะเล 
- จัดนิทรรศการของหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

จุดชมวิวชายหาดปาก
บารา อ้าเภอละง ู

อบจ.สตลู 

ที่มา: ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล  ข้อมูล  ณ  กุมภาพันธ์ 2564 

 
 6) เทศกาลประเพณีที่ส าคัญของจังหวัดสตูล 

ที ่ เดือน เทศกาล และประเพณี 
1 กันยายน 

(ตรงกับ แรม 15 ค่้าเดือน 10) 
ประเพณีวันสารทเดือนสิบ 
 

2 เมษายน-พฤษภาคม 
ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่้า เดือนเชาวาล ซึ่งเป็นเดือน 
๑๐ ตามปฏิทินอิสลาม (ท้ังนี้ขึ้นอยูกับการดู                 
ดวงจันทรแ) 

วันฮารีรายออิด้ิลฟิตรี (วันออกบวช) 
 

3 กรกฎาคม – สิงหาคม 
ตรงกับวันที่ ๑๐ ค่้า เดือนซุลฮิจญะฮแ หรือตรงกับ
เดือน ๑๒ ตามปฏิทินอิสลาม (ท้ังนี้ขึ้นอยูกับการ
ดูดวงจันทรแ) 

วันฮารีรายออิด้ิลอัฏฮา  

4 มกราคม - กุมภาพันธแ เทศกาลวันตรุษจีน 
 

สถิติจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล  
ประจ าปี พ.ศ. 2559 – 2563 

ตารางแสดงจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล(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 

ชาวตางชาติ 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 

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

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กุมภาพันธ์ 2564 
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ตารางแสดงจ านวนรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล (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 : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กุมภาพันธ์ 2564 

  สถานการณ์และแนวโน้มด้านการท่องเที่ยว 

สรุปสถานการณ์พักแรม จ านวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้ จากผู้เยี่ยมเยือน จังหวัดสตูล ประจ าปี พ.ศ. 2563 
เดือน อัตราการเขา้

พัก(ร้อยละ%) 
จ านวนนักท่องเท่ียวชาว

ไทย (คน) 
จ านวนนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ (คน) 

จ านวนนักท่องเท่ียว 
(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   

กุมภาพนัธ ์ 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 

ไตรมาสที่1 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 

ไตรมาสที2่ 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 
ไตรมาสที่3 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 
ไตรมาสที่4 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 

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2564 

ตารางแสดง จ านวนมัคคุเทศก์และบริษัทน าเที่ยว ปี พ.ศ.2563 

จ้านวนมัคคุเทศกแ 912 คน 
ขอมูล ณ ปี พ.ศ. 2563 

จ้านวนบริษัทน้าเที่ยว 183 บริษัท 
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ที่มา กุมภาพันธ์ 2564 

ตารางแสดง จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 อันดับที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ปี พ.ศ.2562 

อันดับ จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 อันดับ จ านวน (คน) 
1 Malaysia 90,363 
2 United Kingdom 3,432 
3 Singapore 3,255 
4 Japan   1,971 
5 Germany 1,242 

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา , กุมภาพันธ์ 2564 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องคแการบริหารสวนจังหวัดสตูล หนา 69 
 
 

           เนื่องจากจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์ มีทุนทางดานทรัพยากรธรรมชาติ
ทิศทางในการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดสตูลจึงมีทิศทางเป็นเมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศนแ เป็นลักษณะ
ทองเที่ยววิถีชีวิตชุมชน ทั้งดานทางบกและทางทะเล จากสรุปขอมูลจ้านวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการ
ทองเที่ยวจังหวัดสตูลประจ้าปี ๒๕๕7-๒๕62 พบวามีแนวโนมของจ้านวนและรายไดจากการทองเที่ยวเพ่ิมขึ้น
อยางชัดเจน สัดสวนนักทองเที่ยวเป็นชาวไทยรอยละ ๙0 ชาวตางประเทศมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องแตใน
ปี 2563 จากสถานการณแการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) สงผลกระทบตอ
จ้านวนนักเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยวที่ลดลง ในยุควิถีชีวิตใหม (New Normal) จังหวัดควรมีมาตรการ
ดานการสงเสริมการทองเที่ยว มาตรการการปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เนนหลักความสะอาด ปลอดภัย               
ไรโรค ทั้งนี้ในชวงสถานการณแการแพรระบาดของโรคฯ ดังกลาว ท้าใหธรรมชาติมีการฟ้ืนตัว มีความอุดม
สมบูรณแมากขึ้น โดยศักยภาพดานแหลงทองเที่ยวที่ส้าคัญประกอบดวย อุทยานและหมูเกาะ และอุทยานธรณี                  
ที่มีจ้านวนมากครอบคลุมรอยละ ๔๐ ของจังหวัด ปี ๒๕๖1 ไดรับการรับรองจากยูเนสโก (UNESCO) เป็น
อุทยานธรณีระดับโลก 
  สรุปปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

          ผลจากการส้ารวจขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับปัญหาดานการทองเที่ยวจากนักทองเที่ยวและ
นักทัศนาจรทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศที่เดินทางทองเที่ยวในพ้ืนที่ภายในจังหวัดสตูล พบวาปัญหาดาน
การทองเที่ยวที่ส้าคัญไดแกปัญหาดานบริการขนสงสาธารณะการเขาถึงแหลงทองเที่ยว ความสะอาดของแหลง
ทองเที่ยว คุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่ภายในสถานที่ทองเที่ยวและไมมีศูนยแขอมูลในดานการทองเที่ยว
รวมถึงการประชาสัมพันธแ ส้าหรับรายละเอียดของปัญหามีดังตอไปนี้ 
      (1) การเดินทางและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
    ๑) การบริการขนส่งสาธารณะ 
            นักทองเที่ยวชาวไทยและนักทองเที่ยวชาวตางประเทศบางสวนที่ใชบริการขนสงสาธารณะ
ยังคงพบปัญหาดานการใหบริการดานขนสงสาธารณะ เชน ไมมีจ้านวนรถสาธารณะที่เพียงพอและครอบคลุม
สถานที่ทองเที่ยวภายในจังหวัด รถออกไมตรงเวลาที่ก้าหนด พนักงานขับรถไมสุภาพ รถมีสภาพเกา เป็นตน 
    ๒) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
            แหลงทองเที่ยวบางประเภท เชน อุทยานแหงชาติน้้าตก/ถ้้าในบางพ้ืนที่เขาถึงล้าบาก
เสนทางเขาขรุขระเป็นหลุมเป็นบอระยะทางไกล ไมมีปูายบอกทางที่ชัดเจน ปูายบอกทางมีขนาดเล็กท้าให
สับสนในการเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยว บางแหลงมีลานจอดรถไมเพียงพอ นักทองเที่ยวหนาแนน การจอด
รถของนักทองเที่ยวไมมีความเป็นระเบียบบางพ้ืนที่จอดรถไมเอ้ืออ้านวยเบียดกัน บางแหลงมีมิจฉาชีพเขามา     
หากิน เชน การลวงกระเปา ทุบกระจกรถ ขโมยทรัพยแสินภายในรถ เป็นตน 
              (2) สถานที่ท่องเที่ยว 
         1) ความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยว 
        ปัญหาเกี่ยวกับภาชนะรองรับขยะในแหลงทองเที่ยวสวนใหญมีจ้านวนภาชนะรองรับ
ขยะ  ไมเพียงพอและบางแหงจัดวางภาชนะรองรับขยะไมทั่วถึง นอกจากนี้ แหลงทองเที่ยวบางประเภท เชน 
วัด ทะเลน้้าตก ไมมีเจาหนาที่ดูแลรับผิดชอบจัดเก็บขยะและบางแหงมีถังขยะแตชวงเวลาการจัดเก็บไม
เหมาะสมท้าใหเศษขยะลนถังตก สงกลิ่นเหม็น 
        ปัญหาหองน้้าไมเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับจ้านวนนักทองเที่ยวที่ตองการใชบริการ      
ขาดการดูแลรักษาความสะอาด และสวนใหญเป็นหองน้้ารวมไมแยกหองน้้าหญิงและหองน้้าชาย 
        ปัญหาเกี่ยวกับรานขายของฝาก/ของที่ระลึกในแหลงทองเที่ยว บางแหงรานขายของ
ฝาก/ของที่ระลึกจ้าหนายสินคาราคาแพงคุณภาพของสินคาไมไดมาตรฐานและสินคาบางอยางหมดอายุ 
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 ปัญหาเกี่ยวกับรานขายอาหาร/เครื่องดื่มในแหลงทองเที่ยว บางแหงมีจ้านวนรานขายอาหาร/
เครื่องดื่มไมเพียงพอกับความตองการ จ้าหนายในราคาที่สูงกวาปกติ 
              (3) คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในสถานที่ท่องเที่ยว 
                    สื่อที่ใชถายทอดขอมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑแและอุทยานประวัติศาสตรแมีจ้านวนนอย ขอมูลไม
ชัดเจนและรูปแบบการน้าเสนอบางสวนไมเหมาะสม นอกจากนี้แหลงทองเที่ยวสวนใหญขาดสื่อเผยแพรขอมูล
ที่เป็นภาษาอังกฤษ เจาหนาที่ประชาสัมพันธแที่สามารถใหขอมูลขาวสารเป็นภาษาอังกฤษมีจ้านวนนอย                     
หรือไดรับทราบขอมูลที่ไมสมบูรณแนอกจากนี้เจาหนาที่ประชาสัมพันธแที่สามารถใหขอมูลขาวสารเป็น
ภาษาอังกฤษมีจ้านวนนอยไมเพียงพอกับจ้านวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 
              (4) การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
     แหลงทองเที่ยวบางแหงไมสามารถด้าเนินการดานการประชาสัมพันธแเพ่ือสรางการรับรูที่ทั่วถึง 
แกนักทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพท้าใหนักทองเที่ยวไมทราบขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวดังกลาวและ
แหลงทองเที่ยวบางแหงไมมีศูนยแบริการนักทองเที่ยวและไมมีมัคคุเทศกแประจ้าแหลงทองเที่ยว 
  6.6 อุตสาหกรรม 
                  การอุตสาหกรรมและการเหมืองแร่ 
  สถิติจ านวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม 
  จังหวัดสตูล มีโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 มีจ้านวนทั้งสิ้น 209 โรงงาน เงินลงทุนรวม 4,317.42 ลานบาท และมีจ้านวนคนงาน 4,604 คน 
โดยจ้าแนกโรงงานตามหมวดอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ไดดังนี้ 

ตารางแสดงจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมแยกตามจ าพวก 

จ าพวกที่ 
จ านวนโรงงาน 

(โรงงาน) 
จ านวนเงินทุน 

(ล้านบาท) 
จ านวนคนงาน 

(คน) 
2 2 1.73 13 
3 207 4,315.69 4,604 

รวม 209 4,317.42 4,604 

ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 

ตารางแสดงสถิติจ านวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม 

รายการ 
จ านวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

คนงาน 
(คน) 

อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมแปรรูปไมและผลิตภัณฑแจากไม 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑแจากปิโตรเลียม 
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑแยาง 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑแอโลหะ 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑแโลหะ 
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 
อุตสาหกรรมผลิตยานพาหนะฯ 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑแพลาสตกิ 
อุตสาหกรรมอื่นๆ  

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 : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 
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อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่ส้าคัญของจังหวัดสตูล ไดแก 
 (1) อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑแจากไมสวนใหญเป็นการแปรรูปไมยางพารา ท้าวงกบ ประตู 
หนาตาง ปัจจุบันมีจ้านวนโรงงานทั้งสิ้น 19 โรงงาน เงินลงทุน 431.92 ลานบาท คนงาน 1,385 คน 
 (2) อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑแยาง ประกอบดวย การผลิตยางแทงมาตรฐาน STR 20 และยาง
ผสม(Compound Rubber) ท้ายางแผนผึ่งแหง/รมควัน ตามล้าดับ ปัจจุบันมีจ้านวนโรงงานทั้งสิ้น 23 โรงงาน 
เงินลงทุน 845.33 ลานบาท คนงาน 391 คน 
 (3)  อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบดวย การสกัดน้้ามันปาลแม การท้าอาหารทะเลกระปอง ตามล้าดับ  
ปัจจุบันมีจ้านวนโรงงานทั้งสิ้น 23 โรงงาน เงินลงทุน 445.44 ลานบาท คนงาน 1,708 คน 

 ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล โรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมจากสถิติ
โรงงานในปี พ.ศ.2563 มีจ้านวน 209 โรงงาน ลดลง จากปี พ.ศ.2562 จ้านวน 148 โรงงาน คิดเป็น              
รอยละ 41.45 เงินลงทุนจ้านวน 240.39 ลานบาท คิดเป็นรอยละ 5.27 โดยประเภทโรงงานที่ไดรับ
อนุญาต ไดแก ขุดตักดิน ซอมรถยนตแ ผลิตแอสฟัลทแติกคอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตนมสดไรเชื้อ                  
ผลิตน้้าแข็ง และก฿าซชีวภาพ 

ตารางแสดงสถิติจ านวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม 
 

รายการ 
ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 

จ านวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

อุตสาหกรรมการเกษตร (โรงสขีา้ว) 
อุตสาหกรรมอาหาร 

อุตสาหกรรมเครื่องด่ืม 
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม ้

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครือ่งเรือน 

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ ์

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 

อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล 

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 : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 

การเปรียบเทียบข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

 จากตารางสถิติขอมูลโรงงานอุตสาหกรรม 6 จังหวัดภาคใตฝั่งอันดามัน จะเห็นไดวาจังหวัดสตูล                   
มีจ้านวนโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานในปี พ.ศ.2563 มีสัดสวนรอยละ 12.16 และมีเงิน
ลงทุน สัดสวนรอยละ 8.94 เมื่อเทียบกับ 6 จังหวัดภาคใตฝั่งอันดามัน โดยในปี พ.ศ.2562 การลงทุนดาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ลดลง จากปี พ.ศ.2561 จ้านวน 39.89 ลานบาท และในปี พ.ศ.2563 มีการ
ลงทุน เพ่ิมข้ึน จากปี พ.ศ.2562 จ้านวน 186.43 ลานบาท 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

 
6 จังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 

ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 
จ านวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

1. จังหวัดสตูล 17 61.21 5 21.32 9 207.75 
2. จังหวัดกระบี ่ 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 : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
6 จังหวัดภาคใต้ฝ่ัง

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. จังหวัดกระบี ่ 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 : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 

 การเปรียบเทียบอุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัดกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
 จากการเปรียบเทียบอุตสาหกรรมที่ส้าคัญของ 6 จังหวัดภาคใตฝั่ง อันดามัน ประกอบดวย 
อุตสาหกรรมการท้ายางแผนรมควัน/ผลิตภัณฑแจากยาง แปรรูปไมยางพารา ผลิตภัณฑแอาหารทะเล และ              
หีบน้้ามันปาลแม จะเห็นไดวาอุตสาหกรรมที่ส้าคัญของจังหวัดสตูล ไดแก อุตสาหกรรมการท้ายางแผนรมควัน/
ผลิตภัณฑแจากยาง  มีสัดสวนรอยละ 19.16  เมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนในกลุม 6 จังหวัดภาคใตฝั่งอันดามัน                    
โดยจังหวัดสตูล อยูในล้าดับที่ 2 รองจากจังหวัดตรัง ซึ่งมีสัดสวนรอยละ 52.50 

ตารางสถิติการเปรียบเทียบอุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัดกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

6 จังหวัดภาคใต้
ฝ่ังอันดามัน 

อุตสาหกรรมที่ส าคัญ สัดส่วน (%) 
ท ายางแผ่น

รมควัน/ผลิตภัณฑ์
จากยาง(โรง) 

หีบน้ ามัน
ปาล์ม 
(โรง) 

อาหาร
ทะเล 
(โรง) 

แปรรูปไม้
ยางพารา 

(โรง) 

ท ายางแผ่น
รมควัน/ผลิตภัณฑ์

จากยาง(โรง) 

หีบน้ ามัน
ปาล์ม 
(โรง) 

อาหาร
ทะเล 
(โรง) 

แปรรูปไม้
ยางพารา 

(โรง) 
1. จังหวัดสตูล 23 6 3 13 19.16 10.34 8.82 8.66 
2. จังหวัดกระบ่ี 21 36 - 24 17.50 62.06 - 16.00 
3. จังหวัดตรัง 63 7 6 67 52.50 12.06 17.64 44.66 
4. จังหวัดพังงา 6 5 6 35 5.00 8.62 17.64 23.33 
5. จังหวัดภูเก็ต 2 - 6 2 1.66 - 17.64 1.33 
6. จังหวัดระนอง 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 : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 
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 ทิศทางการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 

   การลงทุนภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสตูล ในปี 2563 มีอัตราการขยายตัวที่เพ่ิมขึ้น รอยละ 
874.43 เมื่อเทียบกับ 6 จังหวัดภาคใตฝั่งอันดามัน จากจ้านวนโรงงานที่ไดรับอนุญาต จ้านวน 9 โรงงาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงงานที่ใชเงินลงทุนสูง อาทิ (1)บริษัทปาลแมไทยพัฒนา จ้ากัด ประกอบการผลิตก฿าซชีวภาพ   
เงินลงทุน 59.25 ลานบาท (2)บริษัท ออลซีซันคิงดอม จ้ากัด ประกอบกิจการผลิตนมสดไรเชื้อ เงินลงทุน 44 
ลานบาท (3)หจก.จักรกลการชางและกอสราง ประกอบกิจการแอสฟัสติกคอนกรีต เงินลงทุน 41.50 ลาน
บาท (4)บริษัท เอสเอสทีการาจ จ้ากัด ประกอบกิจการ ซอมและเคาะพนสีรถยนตแ เงินลงทุน 21 ลานบาท  
(5) หจก.ซีซี จักรกลและกอสราง ประกอบกิจการคอนกรีตผสมเสร็จ เงินลงทุน 17 ลานบาท 
   สัดสวนการลงทุนภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสตูล ปี 2563 เมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนในกลุม 6 
ภาคใตฝั่งอันดามัน มีสัดสวนการลงทุนที่ใกลเคียงกัน โดยจังหวัดสตูล มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 8.94 อยูใน
ล้าดับที่ 5 รองจากจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีสัดสวนรอยละ 9.18 
   สรุปความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในพืน้ที่จังหวัดสตูล  

  ภาพรวมจากการวิเคราะหแความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ในปี 2563 การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล โดยเฉพาะการผลิตยางพารา ในชวงดังกลาว ปริมาณยางพาราที่ออกสูตลาด ใน
ปริมาณที่ลดลงกวาชวงปีที่ผานมา เนื่องจากไดรับผลกระทบจากภัยแลง และราคายางพาราตกต่้าอยูในระดับ
กิโลกรัมละ 40-52 บาท สาเหตุที่ราคายางพาราตกต่้าเนื่องจากเป็นชวงของการเปิดกรีดยางพาราและปริมาณ
ยางพาราออกมามาก เป็นเหตุใหราคาตกต่้าผูประกอบการจึงหยุดการผลิตยางแผนรมควัน  แตเปลี่ยนมาเป็น
ขายน้้ายางสดแทน และในดานของปาลแมน้้ามันราคาถูก ผูประกอบการจึงชะลอการจ้าหนายโดยการเก็บไวใน 
สต฿อก ส้าหรับความรวมมือของผูประกอบการในพ้ืนที่มีศักยภาพทั้งดานการบริหารจัดการและดานการผลิตที่
เขมแข็งทั้งในจังหวัดและกลุมจังหวัดยังขาดการบริหารจัดการดานวัตถุดิบอยางเป็นระบบ โดยเฉพาะกลุม 
SMEs วิสาหกิจชุมชน/OTOP ยังขาดการรวมกลุมในลักษณะของคลัสเตอรแ ท้าใหไมมีอ้านาจในการตอรอง และ
การประชาสัมพันธแยังไมทั่วถึง จึงท้าใหมีความสามารถในการแขงขันหรือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันมี
นอยกวาจังหวัดที่มีความพรอมมากกวา  

 การเหมืองแร่ 
 ในปี 2563 จังหวัดสตูลไมมีเหมืองแรที่ไดรับสัมปทาน (ประทานบัตร) เนื่องจากขณะนี้เหมืองหินที่

ไดรับสัมปทานสิ้นอายุประทานบัตรทั้ง 3 แปลง และยูระหวางการด้าเนินการขอสัมปทานใหม 

 6.7 การพาณิชย์และการค้าชายแดน 
       การคาชายแดนจังหวัดสตูลมีมูลคาการคาไมสูงนัก จังหวัดสตูลมีชองทางดานศุลกากรติดกับ
ประเทศมาเลเซีย(รัฐเปอรแลิส,รัฐเคดาหแ) ทั้งทางบกและทางน้้า ประกอบดวยดานถาวร 2 ดานคือศุลกากรสตูล 
ติดกับประเทศมาเลเซีย เสนทางทะเล ผูประกอบการสตูลสวนใหญจะใชเพ่ือขนสงไปยังทาเรือปีนัง และ                    
สงตอไปประเทศอินโดนีเซีย จีน และประเทศอ่ืนๆ ตั้งอยูที่ ต.ต้ามะลัง อ.เมือง จ.สตูล เวลาเปิด-ปิดดาน 
08.00-16.00 น. (เวลาไทย) ด่านศุลกากรวังประจัน เสนทางถนน ติดกับดานวังเกลียน รัฐเปอรแลิส ประเทศ
มาเลเซีย ตั้งอยูที่ ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล เวลาเปิด -ปิดดาน 07.00-18.00 น.(เวลาไทย) ประเทศ
ไทยเป็นคูคาอันดับ 5 ของประเทศมาเลเซีย ภาพรวมการคารวม ปี 2563 ไทยเป็นคูคาล้าดับที่ 4 ของ
มาเลเซีย ซึ่งมีมูลคาการคารวม 591,068 ลานบาท และจังหวัดที่มีมูลคาการคากับมาเลเซียสูงสุด คือ จังหวัด
สงขลา มีมูลคาการคารวม 467,599.25 ลานบาท ส้าหรับจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดภาคใตชายแดน 1 ใน 5 
จังหวัด มีมูลคาการคาชายแดน มูลคา 539.19 ลานบาท(เป็นอันดับ 4 รองจากจังหวัดสงขลา) นราธิวาส 
(3,366.78 ลานบาท) และยะลา (3,145.10 ลานบาท) ซึ่งโดยภาพรวม มูลคาการคาลดลง  

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร    
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     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 

น าเข้า 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 

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

ที่มา :  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล โดยความร่วมมือจากด่านศุลกากรสตูล และด่านศุลกากรวังประจัน  

  มูลค่าการค้ารวม ปี 2563 รวมทั้งสิ้น 539.19 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 มูลคา 67.45              
ลานบาท คิดเป็นรอยละ 14.30(ปี 2562 มีมูลคาการคารวม 471.74 ลานบาท) 
  มูลค่าการส่งออก ปี 2563 รวมทั้งสิ้น 100.12 ลานบาท ลดลงจากปี 2562 มูลคา 29.64 ลาน
บาท คิดเป็นรอยละ 22.80(ปี 2562 มีมูลคาการสงออก 129.76 ลานบาท) 

ประเภทสินคาที่มีการสงออกส้าคัญ ไดแก ปลาสด หรือปลาแชเย็น, อิฐกอสราง, หอมแดง/หัวเล็ก, 
อาหารเสริม(สัตวแ), ชา ผงปรุงส้าเร็จ, ปลาหมึกกลวยแชเย็น, กุงแชเย็น, อาหารปลาโอกิโกะแพลทตินัม, ปูนิ่ม
แชเย็น และกลวยไมลูกผสม 

มูลค่าการน าเข้า ปี 2563 รวมทั้งสิ้น 439.07 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 มูลคา 97.09    
ลานบาท คิดเป็นรอยละ 28.40(ปี 2562 มีมูลคาการน้าเขา 341.98 ลานบาท) 

ประเภทสินคาที่มีการน้าเขาส้าคัญ ไดแก ปลาสด หรือปลาแชเย็น, หอยมีชีวิต, ปลาหมึก หอย, 
สวนประกอบเครื่องบีบน้้ามันปาลแม, แมงดาทะเลแชเย็น, สวนประกอบหมออบปาลแม, เชือกโพลิโพลพิลีน,   
ปั๊มน้้า, ปูมาแชเย็น และแปูงขาวสาลี 

ดุลการค้าปี 2563 ขาดดุล 338.95 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 เทากับ 126.73 ลานบาท  
คิดเป็นรอยละ 59.70 (ปี 2562 ขาดดุล 212.22 ลานบาท) 

ตารางแสดงมูลค่าการค้า  ไทย - มาเลเซีย ด้านจังหวัดสตูล (รวม 2 ด่าน) ปี 2563 
              (ลานบาท) 

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 

น าเข้า 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 :  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล โดยความร่วมมือจากด่านศุลกากรสตูล และด่านศุลกากรวังประจัน 
ข้อมูล  ณ มกราคม 2564 
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วิเคราะห์แนวโน้มการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสตูล 
   มูลคาการคาชายแดนจังหวัดสตูล เมื่อเปรียบเทียบกับ 3 ปียอนหลัง การน้าเขา-สงออก ปัจจุบันเป็น
สินคาประมง มีมูลคาและปริมาณเพ่ิมขึ้นอาทิ ปลาเบญจพรรณ ปลากะพงขาวแชเย็น และสวนประกอบเครื่อง
บีบน้้ามันปาลแม ซึ่งปัจจุบันการน้าเขาสินคาผานดานศุลกากรวังประจัน ส้าหรับสินคาสงออกที่มีปริมาณลดลง 
สินคาวัสดุกอสราง อาท ิอิฐดินเผา ยังมีการสงออกไปมาเลเซียและสินคาเกษตร หอมแดง/หัวเล็ก แตมีปริมาณ 
ลดลงมากจากเดิมเป็นสินคาที่มีปริมาณและมูลคาสูงและสินคาอ่ืนๆ ที่ตองบรรจุคอนเทนเนอรแไมมีเลย 
เนื่องจาก กรณีเสนทางคมนาคมขนสงสินคา(ระบบ Logistics) ทั้งทางบกและทางน้้าของจังหวัดสตูล ยังไม
สะดวกเทาท่ีควร 

- ทางบก เสนทางเชื่อมตอระหวางดานวังประจัน จังหวัดสตูล กับรัฐเปอรแลิส ประเทศมาเลเซีย  
ผานภูเขา (ฝั่งมาเลเซีย) เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร รถบรรทุกขนาดใหญไมสามารถผานได ท้าใหไมสามารถ
ขนสงสินคาคราวละมากๆ ได 
  - ทางน้ า ทาเรือต้ามะลัง จังหวัดสตูล เป็นทาเรือส้าหรับขนสงสินคาไปยังประเทศมาเลเซีย  
และอินโดนีเซีย แตทาเรือมีขนาดเล็ก รองน้้าตื้น เรือขนาดใหญไมสามารถเขาจอดเทียบทาได จึงเป็นอุปสรรค
ตอการขนสงสินคาสงออกท่ีมีปริมาณมากๆ กับท้ังไมสามารถรองรับตูคอนเทนเนอรแได 
   การขนสงสินคาทางเรือปัจจุบันเป็นเรือขนาดเล็ก/กลาง เพ่ือขนถายไปลงตูคอนเทนเนอรแ                
ที่ทาเรือปีนัง ท้าใหตองเสียคาใชจายสูงขึ้นในการขนสงสินคา ซึ่งจากความไมพรอมของเสนทางขนสงสินคา  
ท้าใหปริมาณและมูลคาการน้าเขา-สงออกสินคากับประเทศเพ่ือนบานในดานจังหวัดสตูลจึงมีนอย เป็นการ
สูญเสียโอกาสในการสงออกสินคาทั้งที่เสนทางขนสงระหวางจังหวัดสตูลกับประเทศมาเลเซีย มีระยะทาง  
ที่ใกลที่สุดเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืน ในปัจจุบันจังหวัดสตูลไดมีการผลักดันโครงการสะพาน Andaman Gate 
Way สตูล-เปอรแลิส (ต้ามะลัง-ปูย-ูบูเก็ตปูโต฿ะ) โดยเป็นการสรางสะพานขามทะเลน้้าตื้นระยะทางประมาณ 14 
กิโลเมตรเชื่อมกับรัฐเปอรแลิสประเทศมาเลเซีย ซึ่งหากโครงการดังกลาวไดรับการสนับสนุนและสามารถ
ด้าเนินการไดอยางเป็นรูปธรรมก็จะเป็นโอกาสทั้งในดานการทองเที่ยว การคาขายและดานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ
ของจังหวัดสตูลรวมถึงประเทศไทย ซึ่งจังหวัดสตูลจะไดด้าเนินการพัฒนาเสนทางภายในจังหวัดเพ่ือเตรียม
ความพรอมในการเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียอันเป็นเสนทางใหมในการเชื่อมโยงการเขาสู AEC ตอไป 

ข้อมูลสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลจังหวัดสตูล ปี 2563 
 

 
คงอยู่ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากดั รวม 
ราย ทุน (ล้านบาท) ราย ทุน (ล้านบาท) ราย ทุน+(ล้านบาท) 
382 968.50 424 2,737.56 805 3,706.06 

ทีม่า :  กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ านวยความสะดวกทางการค้า ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล  
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563  

การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) 
        กระทรวงพาณิชยแ โดยส้านักงานพาณิชยแจังหวัดสตูล และกรมทรัพยแสินทางปัญญา ไดจัดท้า
โครงการสงเสริมหนึ่งจังหวัด หนึ่งสินคาบงชี้ทางภูมิศาสตรแ (GI) ปี พ.ศ.2561 เพ่ือสงเสริมการใชสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตรแเป็นเครื่องมือในการรักษาภูมิปัญญาทองถิ่นและมาตรฐานการผลิต รวมทั้งยกระดับและสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับสินคาชุมชน ทั้งนี้ไดประชุมหารือกับหนวยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวของ มีมติสงเสริม 
“จ้าปาดะสตูล” ใหเป็นสินคาที่ขอขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรแ เนื่องจากเป็นผลไมที่มีเอกลักษณแลักษณะ
พิเศษโดดเดน มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว รสชาติหวาน ทรงผลสวย เนื้อหนาลอนงาย แตกตางจากจ้าปาดะแหลง
อ่ืนๆ จ้าปาดะสตูล ไดรับการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรแ ซึ่งมีผูผลิตที่ผานการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรแ ปี 2561 จ้านวน 35 ราย ปี 2562 จ้านวน 11 ราย ปี 2563 
จ้านวน 11 ราย รวมทั้งสิ้น 57 ราย 
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 6.8 แรงงาน 

              (1) ก าลังแรงงาน การมีงานท า การว่างงาน 
                ส้านักงานสถิติจังหวัดสตูล ไดด้าเนินการส้ารวจภาวะการท้างานของประชากร โดยในชวง                      
ปี 2563 เดือนมกราคม-กันยายน 2563 สรุปรายละเอียดไดดังนี้ จังหวัดสตูลมีประชากรเฉลี่ย 285,174 คน 
โดยสัดสวนของประชากรเพศชายมีมากกวาเพศหญิงเล็กนอย กลาวคือเพศชาย มีจ้านวน 143,832 คน คิดเป็น
รอยละ 50.44 ขณะทีเ่พศหญิง มีจ้านวน 141,342 คน คิดเป็นรอยละ 49.56 โดยประชากรทั้งหมดพบวาเป็นผูอยูใน
วัยท้างานหรืออายุ 15 ปีขึ้นไปเฉลี่ย มีจ้านวน 217,461 คน คิดเป็นรอยละ 76.26 ขณะที่ผูมีอายุต่้ากวา 15 ปี
เฉลี่ย มี 67,713 คน คิดเป็นรอยละ 23.74 

        ในกลุมผูอยูในวัยท้างาน (ผูมีอายุ 15 ปีขึ้นไป) จ้านวน 217 ,461 คน พบวาเป็นผูอยูใน
ก้าลังแรงงาน จ้านวน 147,177 คน โดยจ้าแนกเป็นผูมีงานท้า 143,728 คน คิดเป็นรอยละ 97.66 ของ                
ผูอยูในก้าลังแรงงานทั้งหมด ขณะที่ผูวางงาน จ้านวน 3,424 คน คิดเป็นรอยละ 2.33 และก้าลังแรงงาน            
รอฤดูกาล จ้านวน 25 คน คิดเป็นรอยละ 0.01 เมื่อเปรียบเทียบการมีงานท้าระหวางเพศ ปี 2563 จะพบวา 
เพศชาย มีอัตราสวนของการมีงานท้าหรืออัตราการจางงานมากกวาเพศหญิง (ค้านวณจากผูมีงานท้าจ้าแนกเพศ
ตอผูอยูในก้าลังแรงงานทั้งหมด) กลาวคือเพศชายมีอัตรารอยละ 56.70 ขณะที่เพศหญิงมีรอยละ 40.96 และ
เมื่อพิจารณาในภาพรวมจะพบวาอัตราการมีงานท้าซึ่งค้านวณจากสัดสวนผูมีงานท้าตอผูอยูในก้าลังแรงงาน                 
มีอัตรารอยละ 97.66 นั่นหมายความวาผูอยูในก้าลังแรงงาน 100 คน จะมีงานท้าประมาณ 98 คน ซึ่งอัตรา
การจางงานในภาพรวม ปี 2563 มีสัดสวนลดลงจากคาเฉลี่ยปี 2562 ที่มีอัตรารอยละ 98.24 
        สวนอัตราวางงานซึ่งค้านวณจากผูวางงานตอผูอยูในก้าลังแรงงาน มีอัตรา 2.33 โดยเพศ
ชายจะมีอัตราการวางงานสูงกวาเพศหญิง กลาวคือ เพศชาย มีจ้านวน 2,136 คน (อัตรารอยละ 1.45) ขณะที่
เพศหญิง  มีจ้านวน 1,288 คน(อัตรารอยละ 0.88) ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบอัตราการวางงานกับปีที่แลว พบวา 
เพ่ิมข้ึนจากคาเฉลี่ย ปี 2562 ที่มีอัตราการวางงานเฉลี่ยรอยละ 1.71  

ตาราง แสดงประชากรจังหวัดสตูล จ าแนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน 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 
ผูอยูในก้าลังแรงงาน 147,177 85,608 61,569 
  -  ผูมีงานท้า 143,728 83,447 60,281 
  -  ผูวางงาน 3,424 2,136 1,288 
  -  ก้าลังแรงงานรอฤดูกาล 25 25 - 
ผูไมอยูในก้าลังแรงงาน 70,284 23,619 46,665 
  -  ท้างานบาน 22,829 403 22,426 
  -  เรียนหนังสือ 17,526 8,505 9,021 
  -  อื่นๆ 29,929 14,711 15,218 
ประชากรอายตุ่้ากวา  15  ปี 67,713 34,605 33,108 
อัตราการวางงาน 2.33 1.45 0.88 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล 
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หมายเหตุ : 1. อัตราการจางงานตอก้าลังแรงงาน  =   ผูมีงานท้า  x  100        
                              ผูอยูในก้าลังแรงงาน                         

2. อัตราการวางงาน   =     ผูวางงาน  x  100 
                         ผูอยูในก้าลังแรงงาน 

            ส้าหรับผูมีงานท้า 143,728 คน พบวาท้างานในภาคเกษตรกรรม 66,100 คน (รอยละ 45.99  
ของผูมีงานท้าทั้งหมด) สวนผูท้างานนอกภาคเกษตรกรรม มีจ้านวน 77 ,628 คน (รอยละ 54.01 ของผูมี
งานท้าทั้งหมด) เมื่อพิจารณากลุมผูท้างานนอกภาคเกษตรกรรมสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 1) สาขาการขายสง      
การขายปลีกการซอมแซมยานยนตแ รถจักรยานยนตแ ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือนมากที่สุด      
จ้านวน 24,015 คน  2) สาขาโรงแรมและอาหาร จ้านวน 12,385 คน 3) สาขาการผลิต จ้านวน 9,473 
คน คิดเป็นรอยละ 16.71, 8.62 และ 6.59 ของจ้านวนผูมีงานท้านอกภาคเกษตรทั้งหมด ตามล้าดับ 
ส้าหรับสาขาการจัดหาน้้า บ้าบัด น้้าเสียมีผูมีงานท้านอยที่สุด จ้านวน 124 คน คิดเป็น รอยละ 0.09  

 
 

แผนภูมิ แสดงผู้มีงานท าจังหวัดสตูล  จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตรกรรม   
3 อันดับแรกค่าเฉลี่ย ปี 2563 (มกราคม – กันยายน 2563) 

 

 

                                                         

 

 

 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล 

      เมื่อพิจารณาผูมีงานท้าตามอาชีพ คาเฉลี่ยปี 2563 (คาเฉลี่ยเดือนมกราคม-กันยายน 2563) 
พบวาอาชีพที่มีผูท้างานมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ 1) ผูปฏิบัติงานที่มีฝีมือในดานการเกษตรและการประมง 
จ้านวน 62,071 คน 2) พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด จ้านวน 31,422 คน 3) อาชีพขั้น
พ้ืนฐานตางๆ ในดานการขายและการใหบริการ จ้านวน 13 ,724 คน คิดเป็นรอยละ 43.19  21.86 และ 
9.55 ตามล้าดับ  

 

แผนภูมิ แสดงผู้มีงานท าจังหวัดสตูล จ าแนกตามอาชีพ 3 อันดับแรก ปี 2563 (มกราคม-กันยายน 2563) 
 

 

. 

 

 
ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล 
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ไมมีการศึกษา 
2,544  คน 

1.77% 

ต้่ากวาประถมศึกษา 
19,146 คน 

13.32%  

ประถมศึกษา 
40,056 คน 

27.87%  
มัธยมศึกษาตอนตน 

23,339 คน 
16.24%  

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
28,744  คน 

20.00% 

มหาวิทยาลัย 
29,802 คน 

20.73%  

อื่นๆ 
73 คน 
0.05%  

ไมทราบ 
24 คน 
0.02%  

 

    หากศึกษาถึงระดับการศึกษาของผูมีงานท้าพบวา ผูมีงานท้าแยกตามระดับการศึกษา 3 อันดับแรก 
ไดแก 1) ประถมศึกษา จ้านวน 40,056 คน 2) ระดับมหาวิทยาลัย จ้านวน 29,802 คน 3) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ้านวน 28,744 คน คิดเป็นรอยละ 27.87, 20.73 และ 20.00 ตามล้าดับ ขณะที่
ไมทราบการศึกษามีนอยที่สุด จ้านวน 24 คน คิดเป็นรอยละ 0.02  
 

แผนภูมิ แสดงผู้มีงานท าจังหวัดสตูล จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ 3 อันดับแรก 
    ค่าเฉลี่ย ปี 2563 (มกราคม - กันยายน 2563) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล 

                ในดานสถานภาพการท้างานของผูมีงานท้า พบวาสวนใหญประกอบธุรกิจสวนตัว จ้านวน 
57,153 คน (รอยละ 39.76) รองลงมาเป็นลูกจางเอกชน จ้านวน 48,083 คน(รอยละ 33.45) และมี
สถานภาพ การรวมกลุมนอยที่สุด จ้านวน 51 คน (รอยละ 0.04)   

 

แผนภูมิ แสดงผู้มีงานท าจังหวัดสตูล จ าแนกตามสถานภาพการท างาน ค่าเฉลี่ย ปี 2563  
(มกราคม - กันยายน 2563) 

        
ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล 
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ประเภออุตสาหกรรม 

 

 

 ส้าหรับแรงงานนอกระบบ (จากค้านิยามของส้านักงานสถิติแหงชาติ แรงงานนอกระบบ หมายถึง         
ผูมีงานท้าที่ไมไดรับความคุมครอง และไมมีหลักประกันทางสังคมจากการท้างานเชนเดียวกับแรงงานในระบบ) 
ขอมูลลาสุดปี 2563 จากผลการส้ารวจของส้านักงานสถิติจังหวัด พบวาผูมีงานท้าอยูในแรงงานนอกระบบ                  
มีจ้านวน 81,853 คน คิดเป็นรอยละ 57.49 ของผูมีงานท้าทั้งหมด ทั้งนี้ ท้างานในภาคเกษตรเป็นสวนใหญ 
กลาวคือ มีจ้านวน 46,617 คน คิดเป็นรอยละ 56.95 ขณะที่นอกภาคเกษตร  มีจ้านวน 35,236 คน                   
หรือ รอยละ 43.05 ซึ่งกลุมนอกภาคเกษตรนี้ พบวาอุตสาหกรรมที่มีจ้านวนแรงงานนอกระบบสูงสุด                             
3 อันดับแรก คือ 1) การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนตแ ฯลฯ จ้านวน 15,062 คน หรือรอยละ 
18.40 2) ที่พักแรมและบริการดานอาหาร จ้านวน 8,798 คน หรือรอยละ 10.75  3) การผลิต จ้านวน 
3,541 คน หรือรอยละ 4.33 ส้าหรับประเภทการจัดหาน้้า การบ้าบัดน้้าเสีย มีแรงงานนอกระบบนอยที่สุด 
จ้านวน 114 คน คิดเป็นรอยละ 0.14  
 

แผนภูมิ แสดงผู้มีงานท าที่อยู่ในแรงงานนอกระบบจังหวัดสตูล 
จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตร (3 อันดับแรก) ปี 2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล 

  เมื่อพิจารณาจ้าแนกตามอาชีพ พบวามีงานท้าในอาชีพตางๆ สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) ผูปฏิบัติงาน
ที่มีฝีมือทางดานการเกษตรและประมง จ้านวน 45,090 คน  2) พนักงานบริการพนักงานขายในรานคาและ
ตลาด จ้านวน 21,024 คน  3) ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการคาที่เกี่ยวของ จ้านวน 
7,173 คน คิดเป็นรอยละ 55.09  25.69  และ 8.76 ขณะที่เสมียน และเจาหนาที่ มีจ้านวนผูมีงานท้า
นอยที่สุด จ้านวน 91 คน หรือรอยละ 0.11 
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ประเภทอาชพี 

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% 

40-44 ปี 
11,104 คน 

13.57% 

45-49 ปี 
8,998 คน 
10.99% 

50-54 ปี 
11,012 คน 

13.45% 

55-59 ปี 
9,095 คน 
11.11% 

60 ปีข้ึนไป 
11,077 คน 

13.53% 

 
 

แผนภูมิ แสดงจ านวนผู้มีงานท าที่อยู่ในแรงงานนอกระบบในจังหวัดสตูล จ าแนกตามอาชีพ ปี 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล 

     เมื่อพิจารณาแรงงานนอกระบบ จ้าแนกตามอายุ พบวาสวนใหญมีอายุในชวง 40-44 ปี จ้านวน 11,104 คน 
รองลงมาคือผูมีอายุในชวง 60 ปี ขึ้นไป จ้านวน 11,077 คน คิดเป็นรอยละ 13.57 และ 13.53 ตามล้าดับ 
ส้าหรับชวงอายุ 15-19 ปี มีแรงงานนอกระบบนอยที่สุด จ้านวน 1,847 คน คิดเป็นรอยละ 2.26  

แผนภูมิ แสดงจ านวนผู้มีงานท าที่อยู่ในแรงงานนอกระบบในจังหวัดสตูล จ าแนกตามอายุ ปี 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล 

  ส้าหรับดานการศึกษา พบวาแรงงานนอกระบบสวนใหญมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา จ้านวน 
23,520 คน รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ้านวน 16,719 คน คิดเป็นรอยละ 28.73 และ 
20.43 ตามล้าดับ ส้าหรับประเภทไมมีการศึกษา มีนอยที่สุด จ้านวน 1,977 คน คิดเป็นรอยละ 2.42 
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ปี2562 ปี2563 

ไมมีการศึกษา 
1,977 คน 

2.42% 

ต่้ากวาประถมศึกษา 
15,135 คน 

18.49% 

ประถมศึกษา 
23,520 คน 

28.73% 

มัธยมศึกษาตอนตน 
15,075 คน 

18.42% 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
16,719 คน 

20.43% 

อุดมศึกษา 
9,427 คน 
11.52% 

 
     แผนภูมิแสดงผู้มีงานท าที่อยู่ในแรงงานนอกระบบในจังหวัดสตูล จ าแนกตามระดับการศึกษา ปี 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล 

(2) การส่งเสริมการมีงานท า 
     2.1) การจัดหางานภายในประเทศ 
                          การสงเสริมการมีงานท้าในรูปแบบการจัดหางานมีทั้งการหางานในประเทศและตางประเทศ   
โดยการจัดหางานจังหวัดสตูล ชวงปี 2563 (มกราคม- ธันวาคม 2563)  มีต้าแหนงงานวางที่แจงผานส้านักงาน
จัดหางานจังหวัด 3,016 อัตรา มีสัดสวนเพ่ิมขึ้นจากปี 2562 รอยละ 4.43 (ปี 2562 มีต้าแหนงงานวางทั้งสิ้น 
2,888  อัตรา) สวนยอดผูลงทะเบียนสมัครงาน ปี 2563 มีจ้านวนทั้งสิ้น 784 คน ลดลงจากปี 2562             
คิดเป็นรอยละ 17.82 (ปี 2562 มีผูลงทะเบียนสมัครงาน 954 คน) ขณะที่ผูไดรับการบรรจุงานในปีนี้  
มีจ้านวนทั้งสิ้น 2,049 คน ลดลงจากปีที่แลว คิดเป็นรอยละ 28.41 (ปี 2562 มีจ้านวนทั้งสิ้น 
2,862 คน) 

      แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบต าแหน่งงานว่าง/การสมัครงาน/การบรรจุงาน ปี 2562 และปี 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสตูล 
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   2.2) ต าแหน่งงานว่าง 

              ปี 2563 พบวาเป็นชาย 1,129 อัตรา (รอยละ 37.43 ของต้าแหนงงานวางทั้งหมด) 
เพศหญิง 372 อัตรา(รอยละ 12.33) และไมระบุเพศ  1,515 อัตรา(รอยละ 50.23) การที่ต้าแหนงวางไมได
ระบุเพศแสดงใหเห็นวาสถานประกอบการหรือนายจางพิจารณาเห็นวางานโดยทั่วไป ไมใชวาชายหรือหญิงก็
สามารถท้าได และการไมระบุเพศจะมีผลดีในดานโอกาสการคัดเลือกมากกวา 

แผนภูมิ แสดงต าแหน่งงานว่างในจังหวัดสตูลแยกตามเพศ ปี 2563 
 

 

  

 

  

   

 
ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสตูล 

  
เมื่อพิจารณาถึงจ้านวนผูมาลงทะเบียนสมัครงาน พบวามีจ้านวนทั้งสิ้น 784 คน ชาย 414 คน              

(รอยละ 52.81) และหญิง 370 คน (รอยละ 47.19) และมีผูไดรับการบรรจุใหมีงานท้าทั้งสิ้น 2,049 
คน โดยสัดสวนเพศหญิงไดรับการบรรจุงานมากกวาเพศชาย คือ  ผู บรรจุงานที่เป็นเพศหญิงมีสัดสวน                
รอยละ 53.10 (1,088 คน) ขณะที่เพศชาย มีสัดสวนรอยละ 46.90 (961 คน) 

แผนภูมิ แสดงต าแหน่งงานว่าง/ผู้สมัครงาน/และการบรรจุงานในจังหวัดสตูล จ าแนกตามเพศ ปี 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสตูล 

      ต้าแหนงงานวางตามระดับการศึกษา ปี 2563 พบวา นายจางและสถานประกอบการ มีความ
ตองการจางงานผูจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด 1,086 อัตรา รองลงมาไดแกระดับ ปวช./ปวส./
อนุปริญญา 975 อัตรา คิดเป็นรอยละ 36.01 และ 32.33 ตามล้าดับ ระดับปริญญาตรี มีต้าแหนงงานวาง 

รองรับนอยที่สุดเพียง 272 อัตรา คิดเป็นรอยละ 9.01 ส้าหรับผูสมัครงาน ปี 2563 สวนใหญเป็นผู้จบ 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องคแการบริหารสวนจังหวัดสตูล หนา 83 
 
 

 683  

 1,086  

 975  

 272  

0 
 106  

 321  

 161   196  

0 

 410  

 687  

 371  

 576  

 5  

 -

 200

 400

 600

 800

 1,000

 1,200

ประถมศกึษาและต า่กวา่ ปวช./ปวส./อนุปรญิญา ปรญิญาโท 

จ
 า
น
ว
น
 (
ค
น
) 

การศกึษา 

ต าแหน่งวา่งงาน (อัตรา) 

ผูล้งทะเบยีนสมัครงาน (คน) 

บรรจงุาน (คน) 

61 39 

368 

647 

322 

24 70 
112 

1373 

9 33 
97 

281 

88 18 15 13 

230 

52 33 

319 

628 

296 

24 57 58 

582 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

จ
 า
น
ว
น
 (
ค
น
) 

อาชพี 

ต าแหน่งงานวา่ง (อัตรา) 

ผูล้งทะเบยีนสมัครงาน 

(คน) 
บรรจงุาน (คน) 

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ้านวน 321 คน รองลงมาเป็นระดับปริญญาตรี จ้านวน 196 คน คิดเป็นรอยละ 
40.94 และ 25.00 ตามล้าดับ ขณะที่ผูสมัครงานระดับประถมศึกษาและต่้ากวา มีนอยที่สุดเพียง 106 คน คิด
เป็นรอยละ 13.52 ส้าหรับการบรรจุงาน พบวาผูจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาไดรับการบรรจุงานมากที่สุด 
โดยไดรับการบรรจุงานทั้งสิ้น 687 คน รองลงมาเป็นระดับปริญญาตรี 576 คน คิดเป็นรอยละ 33.53 และ 
28.11 ตามล้าดับ ขณะที่ระดับปริญญาโท มีลูกจางไดรับการบรรจุงานนอยที่สุด 5 คน คิดเป็นรอยละ 0.24   

แผนภูมิ แสดงต าแหน่งงานวา่ง/ผู้สมัครงาน/บรรจุงานในจังหวัดสตูล จ าแนกตามระดบัการศึกษา ปี 2563 

   

 

 

 

 

 

ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสตูล 

 ดานอาชีพ พบวา ปี 2563 อาชีพที่มีต้าแหนงงานวางสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) อาชีพงานพ้ืนฐาน 
จ้านวน 1,373 อัตรา  2) อาชีพเสมียน เจาหนาที่ จ้านวน 647 คน และ 3) ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ จ้านวน 368 อัตรา คิดเป็นรอยละ 45.52  21.45 และ 12.20 ตามล้าดับ ขณะที่ผูปฏิบัติงาน
ฝีมือดานเกษตรและประมง (แปรรูปพื้นฐาน) มีต้าแหนงงานวางรองรับนอยที่สุด จ้านวน 24 อัตรา หรือคิดเป็น
รอยละ 0.80 ส้าหรับอาชีพที่มีผูสมัครงานสูงสุดคือ อาชีพเสมียน เจาหนาที่ จ้านวน 281 คน รองลงมาคือ 
อาชีพงานพ้ืนฐาน จ้านวน 230 คน คิดเป็นรอยละ 35.84 และ 29.34 ตามล้าดับ ส้าหรับอาชีพ  ผูบัญญัติ
กฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส ผูจัดการ มีการสมัครงานนอยที่สุด จ้านวน 9 คน คิดเป็นรอยละ 1.15 สวน
การบรรจุงานมีการบรรจุงานในอาชีพเสมียน เจาหนาที่มากที่สุด จ้านวน 628 คน รองลงมาคืออาชีพพ้ืนฐาน 
จ้านวน 582 คน หรือคิดเป็นรอยละ 30.65 และ 28.40 ตามล้าดับ และผูปฏิบัติงานฝีมือดานเกษตรและ
ประมง (แปรรูปพืน้ฐาน) มีการบรรจุพนักงานเขาท้างานนอยท่ีสุด จ้านวน 24 คน คิดเป็น รอยละ 1.17  

แผนภูมิ แสดงเปรียบเทียบต าแหน่งงานว่าง/ผู้สมัครงาน/บรรจุงานจังหวัดสตูล จ าแนกตามอาชีพ ปี 2563 
 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสตูล 
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หากศึกษาตามประเภทอุตสาหกรรมพบวาประเภทอุตสาหกรรมที่มีต้าแหนงงานวางสูงสุด 3 อันดับแรกในปี 
2563 คือ 1) เกษตรกรรม การปุาไม และการประมง จ้านวน 884 อัตรา 2) การผลิต จ้านวน 601 อัตรา 
และ 3) การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนตแ  รถจักรยานยนตแ จ้านวน 550 อัตรา คิดเป็น 
รอยละ 29.31  19.93 และ 18.24 ตามล้าดับ ส้าหรับอุตสาหกรรมลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล มีต้าแหนง
งานวางรองรับนอยที่สุด จ้านวน 1 อัตรา คิดเป็นรอยละ 0.03 สวนการบรรจุงาน พบวาอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุ
งานสูงสุด คือ การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนตแ รถจักรยานยนตแ จ้านวน 504 คน รองลงมา
คือ การผลิต จ้านวน 489 คน คิดเป็นรอยละ 24.60 และ 23.87 ตามล้าดับ ส้าหรับอุตสาหกรรมลูกจางใน
ครัวเรือนสวนบุคคล มีการบรรจุพนักงานเขาท้างานนอยท่ีสุด จ้านวน 1 คน หรือคิดเป็นรอยละ 0.05 

ตาราง  แสดงจ านวนต าแหน่งงานว่างและการบรรจุงานจังหวัดสตูลจ าแนกตามอุตสาหกรรม ปี 2563 

ประเภทอตุสาหกรรม 
ต าแหน่งงานว่าง บรรจุงาน 

อัตรา ร้อยละ อัตรา ร้อยละ 
1. เกษตรกรรม การปุาไม และการประมง 884 29.31 176 8.59 
2. การท้าเหมืองแรและเหมืองหิน 14 0.46 13 0.63 
3. การผลิต 601 19.93 489 23.87 
4. การกอสราง 47 1.56 38 1.85 
5. ไฟฟูา ก฿าซ ไอน้้า และระบบปรับอากาศ 3 0.10 4 0.20 
6. การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนตแ รถจักรยานยนตแ 550 18.24 504 24.60 
7. การขนสง สถานท่ีเก็บสินคาและการคมนาคม 92 3.05 69 3.37 
8. ที่พักแรมและบริการดานอาหาร 227 7.53 177 8.64 
9. ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 23 0.76 23 1.12 
10. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 38 1.26 39 1.90 
11. กิจกรรมวิชาชีพทางวิทยาศาสตรแและกิจกรรมทางวิชาการ 113 3.75 113 5.51 
12. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 78 2.59 74 3.61 
13. ตัวกลางทางการเงิน 0 0.00 0 0.00 
14. บริการดานอสังหาริมทรัพยแ การใชเชา และบริการทางธุรกิจ 28 0.93 28 1.37 
15. การบริหารราชการ /การปูองกันประเทศ รวมทั้งการ 
      ประกันสังคมภาคบังคับ 

223 7.39 215 10.49 

16. การศึกษา 28 0.93 28 1.37 
17. การบริการดานสุขภาพและงานดานสังคมสงเคราะหแ 39 1.29 36 1.76 
18. ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 4 0.12 3 0.15 
19. กิจกรรมการบริการดานอื่นๆ  21 0.70 17 0.82 
20. ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 1 0.03 1 0.05 
21. องคแการระหวางประเทศ และองคแการตางประเทศอื่นๆ  และ 
      สมาชิก 

0 0.00 0 0.00 

22. ไมระบุประเภทอุตสาหกรรม 2 0.07 2 0.10 
รวม 3,016 100.00 2,049 100.00 

ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสตูล 
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 ช่วงอายุของแรงงานที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุด ภาพรวมจังหวัดสตูล ปี 2563 พบวา เป็น
แรงงานในชวงอายุ 18-24 ปี 1,714 อัตรา รองลงมาคือชวงอายุ 25-29 ปี 546 อัตรา คิดเป็นรอยละ 
56.83 และ 18.10 ตามล้าดับ และชวงอายุ 15-17 ปี มีต้าแหนงงานวางรองรับนอยที่สุด 11 อัตรา คิดเป็น
รอยละ 0.36 และผูสมัครงานสวนใหญอยูในชวงอายุ 18-24 ปี มากที่สุด 257 คน รองลงมาเป็นผูสมัครงาน
ในชวงอายุ 30-39 ปี 175 คน คิดเป็นรอยละ 32.78 และ 22.32 ตามล้าดับ ขณะเดียวกันผูอยูในชวงอายุ 
30-39 ปี ไดรับการบรรจุงานสูงสุด 906 คน (44.22) รองลงมาคือชวงอายุ 25-29 ปี 426 คน (20.79) 
และแรงงานชวงอายุ 15-17 ปี ไดรับการบรรจุงานนอยที่สุดเพียง 1 คน คิดเป็นรอยละ 0.05   
 

แผนภูมิ แสดงการบรรจุงานจังหวัดสตูล จ าแนกตามช่วงอายุ ปี 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสตูล 

      (3)  แรงงานต่างด้าว 
           จ้านวนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตท้างานคงเหลือ ณ เดือนธันวาคม 2563 มีจ้านวน 773 คน

ดังนี้ 
        3.1) แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย 
      ณ ธันวาคม 2563 จังหวัดสตูล มีแรงงานตางดาวถูกกฎหมายทั้งสิ้น 773 คน สวนใหญ
เป็นแรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตท้างานตาม MOU 581 คน (รอยละ 75.16) รองลงมาคือ แรงงานตางดาว
ประเภทชั่วคราว (มาตรา 9) 185 คน (รอยละ 23.93) และแรงงานตางดาวที่สงเสริมการลงทุนและกฎหมาย
อ่ืนๆ (มาตรา 12) 7 คน (รอยละ 0.91) 
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แผนภูมิ แสดงแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจังหวัดสตูล จ าแนกตามประเภทการได้รับอนุญาตคงเหลือ 

   ณ เดือนธันวาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสตูล 

      หากพิจารณาตามสัญชาติของแรงงานตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมายประเภทชั่วคราว(ตามมาตรา 
9) 185 คน พบวามีแรงงานตางดาวสัญชาติฟิลิปปินสแ มากที่สุด 35 คน รองลงมาไดแกสัญชาติจีน 19 คน                 
คิดเป็นรอยละ 18.92 และ 10.27 ตามล้าดับ ทั้งนี้อาชีพท่ีแรงงานตางดาวดังกลาวขางตนเขามาท้างาน มาก
ที่สุด คือ  ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ 66 คน รองลงมาคือ ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส และ
ผูจัดการ 60 คน คิดเป็นรอยละ 35.68 และ 32.43 ตามล้าดับ ตัวเลขดังกลาวแสดงใหเห็นวาในการสงเสริม
การลงทุน เมื่อมีการเขามาลงทุนจากประเทศที่เป็นเจาของทุนจะสงผูบริหารระดับสูงเขามาดูแลกิจการใน
ประเทศไทย รวมถึงผูประกอบวิชาชีพ (ผูเชี่ยวชาญ) ชางเทคนิคเขามาควบคุมงานโดยตรง ดังนั้น ภาครัฐจึงควร
สงเสริม ใหมีการถายทอดเทคโนโลยีใหแกแรงงานไทย เพ่ือใหสามารถเขาไปท้างานแทนคนตางชาติในระดับ
ดังกลาวโดยตรงได 
        3.2) แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย 
       ส้าหรับแรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมาย ณ เดือนธันวาคม 2563 คงเหลือ 2,249 
คน โดยเป็นแรงงานตางดาว 3 สัญชาติมติ ครม. (พมา ลาว กัมพูชา) 2,236 คน และแรงงานตางดาวประเภท
ชนกลุมนอย 13 คน คิดเป็นรอยละ 99.42 และ 0.58 ตามล้าดับ 
   (4) แรงงานไทยในต่างประเทศ 

       ปี 2563 มีแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจงความประสงคแไปท้างานตางประเทศ  6 คน เป็นเพศ
ชาย 3 คน (50.00) และเพศหญิง 3 คน (50.00) เมื่อพิจารณาจากระดับการศึกษาของผูที่แจงความ
ประสงคแเดินทางไปท้างานตางประเทศ สวนใหญพบวาเป็นผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 คน คิดเป็น              
รอยละ 66.66 รองลงมาคือ ผูจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และ ปวส. ระดับการศึกษาละ 1 คน คิดเป็นรอยละ 
16.67   
        สวนของการอนุญาตใหไปท้างานตางประเทศ ปี 2563(มกราคม-ธันวาคม 2563) มีจ้านวน 
13 คน พบวาทั้งหมดเดินทางแบบ Re-Entry (การกลับไปท้างานอีกครั้งหนึ่งโดยการตออายุสัญญามากที่สุด)  
แรงงานไทยในจังหวัดสตูลที่เดินทางไปท้างานตามที่ไดรับอนุญาต ภาพรวมปี 2563 พบวา เดินทางไปท้างาน
ใน 2 ภูมิภาค คือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 9 คน คิดเป็นรอยละ 69.23 และภูมิภาคตะวันออกกลาง                   
4 คน คิดเป็นรอยละ 30.77 
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      (5) การแนะแนวและส่งเสริมการมีอาชีพ 
       กิจกรรมสงเสริมการมีงานท้าในจังหวัดสตูล ปี 2563 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการมีงานท้า
รวม 4 กิจกรรม มีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 40 ครั้ง ผูไดรับประโยชนแรวม 3,336 คน กิจกรรมที่จัด ไดแก แนะ
แนวอาชีพ 30 ครั้ง สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ จ้านวน 8 ครั้ง อบรมผูรับงาน/ผูน้ากลุมรับงานไปท้า                
ที่บาน และประสานใหเกิดการรับงานไปท้าที่บาน กิจกรรมละ 1 ครั้ง คิดเป็นรอยละ 75.00  20.00 และ 
2.50 ตามล้าดับ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผูไดรับประโยชนแแยกตามเพศพบวา ผูเขารวมกิจกรรมเพศหญิงมีมากกวา
เพศชาย กลาวคือ เพศหญิงมีรอยละ 59.29 ขณะที่เพศชายมีรอยละ 40.71 
 

ตาราง แสดงกิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานท าในจังหวัดสตูล จ าแนกตามประเภทกิจกรรม 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
จ านวนครั้ง 

ที่จัด 
ผู้ได้รับประโยชน์ (คน) 

ชาย หญิง รวม 

1. แนะแนวอาชพี 30 1,196 1,823 3,019 
2. สงเสริมการประกอบอาชีพอสิระ 8 162 134 296 
3. สงเสริมการประกอบอาชีพเพื่อผูสูงอายุ 0 0 0 0 
4. อบรมผูรับงาน/ผูนา้กลุมรับงานไปทา้ที่บาน 1 0 14 14 
5. ประสานใหเกิดการรับงานไปท้าที่บาน 1 0 7 7 

รวม 40 1,358 1,978 3,336 
ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสตูล 

(6) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
      ปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม 2563) ส้านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ด้าเนินการฝึกอบรม
พัฒนาผูใชแรงงานในรูปแบบตางๆ ไดแก การฝึกเตรียมเขาท้างาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน การทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน และการฝึกเสริมทักษะ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพฝีมือแรงงานไทยใหมีมาตรฐานทัดเทียม
ประเทศตางๆ และพัฒนาทักษะใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยภาพรวมของการฝึกตางๆ 
มีดังนี้ 
 - การฝึกเตรียมเขาท้างาน จ้านวนทั้งสิ้น 57 คน หากพิจารณาตามกลุมอาชีพ พบวา กลุมอาชีพที่มีการ
ฝึกเตรียมเขาท้างานมี 3 กลุมอาชีพ 3 อันดับแรก คือ 1) ชางเครื่องกล จ้านวน 20 คน คิดเป็นรอยละ 35.09 2) 
ชางไฟฟูา อิเล็กทรอนิกสแ คอมพิวเตอรแ จ้านวน 17 คน คิดเป็นรอยละ 29.82 และ 3) ชางอุตสาหกรรมศิลป 
จ้านวน 13 คน คิดเป็นรอยละ 22.81   
 - การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จ้านวนทั้งสิ้น 658 คน อัตราการฝึกเพ่ิมขึ้นจากปีที่แลว กลาวคือ 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 76.41 (ปี 2562 มีการฝึกยกระดับ จ้านวน 373 คน) เมื่อพิจารณาตามกลุมอาชีพที่ฝึกสูงสุด 
3 อันดับแรก ไดแก 1) ธุรกิจและบริการ จ้านวน 209 คน 2) ชางไฟฟูา อิเล็กทรอนิกสแ คอมพิวเตอรแ จ้านวน 
178 คน และ 3) ชางอุตสาหกรรมศิลป จ้านวน 121 คน คิดเป็นรอยละ 31.76  27.05 และ 18.39 
ตามล้าดับ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผูผานการฝึกในปี 2563 พบวา มีจ้านวน 620 คน คิดเป็นรอยละ 94.22 และ
ไดท้างาน จ้านวน 495 คน หรือคิดเป็นรอยละ 75.23  
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กลุ่มอำชีพ 

ผู้ เข้ารับการฝึก 

ผู้ผ่านการฝึก 

แผนภูมิ แสดงการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในจังหวัดสตูล จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ 
ปี 2563 (มกราคม – ธันวาคม 2563) 

 
 

 

 

                                            

         ที่มา : ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล 

  นอกจากนี้ มีการฝึกเสริมทักษะใหกับผูสนใจ จ้านวนทั้งสิ้น 260 คน (เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 
พบวา มีสัดสวนลดลง คิดเป็นรอยละ 51.67) โดยพบวามีการฝึก 4 กลุมอาชีพ คือ 1) ชางอุตสาหการ จ้านวน 
25 คน คิดเป็นรอยละ 9.62 2) ชางอุตสาหกรรมศิลป จ้านวน 80 คน คิดเป็นรอยละ 30.77 3) เกษตร
อุตสาหกรรม จ้านวน 20 คน คิดเป็นรอยละ 7.69 และ 4) ธุรกิจและบริการ จ้านวน 135 คน คิดเป็น             
รอยละ 51.92 มีผูผานการฝึกคิดเป็นรอยละ 100 และมีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใหกับผูสนใจ 
จ้านวน 189 คน กลุมอาชีพที่มีผูสนใจเขาทดสอบ 2 กลุม ไดแก 1) กลุมชางไฟฟูา อิเล็กทรอนิกสแ  
คอมพิวเตอรแ  จ้านวน 136 คน คิดเป็นรอยละ 71.96 และ 2) กลุมชางเครื่องกล จ้านวน 53 คน คิดเป็น                            
รอยละ 28.04  

 ดัชนีตัวชี้วัดภาวะแรงงาน 
  ภาวะดานแรงงานมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สืบเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง เชน สถานการณแทางการเมืองสับสนไรทิศทางที่ชัดเจน จะสงผลถึงความเชื่อมั่นของนักธุรกิจ ทั้งในและ
ตางประเทศ เกิดการชะลอการลงทุน ชะลอการขยายกิจการ รวมถึงชะลอการจางงาน ในขณะที่การผลิตคนเพ่ือเขาสู
ตลาดแรงงานของภาคการศึกษายังคงมีอยางตอเนื่อง มิอาจชะลอตามตามภาวการณแดานเศรษฐกิจ จึงสงผลตอการ
วางงาน การท้างานต่้าระดับ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิต ตนทุนการผลิต ฤดูกาล ทัศนคติทั้ง
ของฝุายนายจาง และผูใชแรงงานเหลานี้ ลวนเป็นปัจจัยที่น้าไปสูการเปลี่ยนแปลงของภาวะดานแรงงาน ไมวาจะเป็น
รูปแบบการจางงาน การเคลื่อนยายแรงงาน  ฝีมือแรงงาน  มาตรฐานแรงงาน ฯลฯ ดังนั้น การจะทราบความ
เคลื่อนไหว หรือการเปลี่ยนแปลงของภาวะแรงงานจึงตองมีการพิจารณาศึกษาเพ่ือก้าหนดตัวชี้วัด พรอมทั้งติดตาม 
การเปลี่ยนแปลง  เพ่ือศึกษาวิเคราะหแ  ถึงสาเหตุของปัญหา  รวมถึงท้านายหรือคาดการณแอนาคต อันจะเอ้ือ
ประโยชนแตอการตัดสินใจในการก้าหนดแผนงานที่จะตองท้าใหสนองตอบตอความตองการของทุกกลุม ทั้งนายจาง 
และผูใชแรงงานรวมทั้งองคแกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สถานการณแแรงงานจังหวัดสตูล ปี 2563 (มกราคม-
ธันวาคม 2563) ฉบับนี้จะขอน้าเสนอตัวชี้วัดภาวะแรงงาน ดังนี้ 

1) อัตราการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงาน  

     อัตราการมีสวนรวมในก้าลังแรงงาน เป็นตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงสภาพก้าลังแรงงานใน
ตลาดแรงงานของจังหวัดสตูล เมื่อเทียบกับประชากรวัยแรงงานทั้งหมด โดยค้านวณจากก้าลังแรงงานในจังหวัด 
เมื่อเทียบกับประชากรวัยแรงงานทั้งหมด โดยค้านวณจากก้าลังแรงงานในจังหวัดสตูล เทียบกับประชากรที่มี
อายุ 15 ปีขึ้นไป ในจังหวัดสตูล จะพบวา คาเฉลี่ยปี 2563 อัตราการมีสวนรวมในก้าลังแรงงานจังหวัดสตูล    
มีอัตรารอยละ 67.67 มีสัดสวนลดลงเล็กนอยจาก คาเฉลี่ยปี 2562 ที่มีอัตรา 70.23 
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อัตราการมงีานท าในภาคการเกษตร 

อัตราการมงีานท านอกภาคการเกษตร 

 
 

แผนภูมิ แสดงอัตราการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี 2558 - 2563 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล 
หมายเหตุ : **ในสวนของขอมูลจากส้านักงานสถิตจิังหวัด ขอใชขอมูลเฉลี่ย ปี 2563 (มกราคม – กันยายน 2563) ทั้งหมด 
เนื่องจากขอมูลไตรมาส 4 ปี 2563 อยูระหวางการประมวลผลจึงไมสามารถน้ามาเฉลี่ยรวมได  

อัตราการมีสวนรวมในก้าลังแรงงานในจังหวัด     =       ก้าลังแรงงานในจังหวัด x 100 

                     ประชากรที่มีอายุ 15 ปีข้ึนไปในจังหวัด 

2) อัตราการมีงานท า  
    อัตราการมีงานท้าตอก้าลังแรงงานเป็นตัวชี้วัดแสดงใหเห็นภาวการณแมีงานท้าในตลาดแรงงานของ

จังหวัด วามีสัดสวนมากนอยเพียงใด ส้าหรับอัตราการมีงานท้าในภาคเกษตรของจังหวัดสตูล ซึ่งค้านวณจากผูมี
งานท้าในภาคเกษตรในจังหวัดตอก้าลังแรงงานที่มีงานท้าในจังหวัดสตูล คาเฉลี่ยปี 2563 (มกราคม-กันยายน 2563) 
พบวาอัตราการมีงานท้าในภาคเกษตรจังหวัดสตูล (รอยละ 45.99) ซึ่งมีอัตราลดลงรอยละ 2.50 เมื่อเทียบ
กับคาเฉลี่ยปี 2562 (คาเฉลี่ยปี 2562 มีรอยละ 47.17) ขณะที่อัตราการจางงานนอกภาคเกษตร (รอยละ 
54.01) มีอัตราเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.23 เมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยปี 2562 (คาเฉลี่ยปี 2562 รอยละ 
52.83) 

แผนภูมิ แสดงอัตราการมีงานท าใน/นอกภาคเกษตรจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี 2559 - 2563 
 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล 
 หมายเหตุ : อัตราการมีงานท้าใน/นอกภาคเกษตรจังหวัด      =    ผูมีงานท้าใน/นอกภาคเกษตรจังหวัด x 100 

                     ผูมีงานท้าในจังหวัด 
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เมื่อพิจารณาอัตราการมีงานท้าเฉพาะในสวนภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยค้านวณจากจ้านวนผูมี
งานท้าในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเปรียบเทียบกับจ้านวนผูมีงานท้าทั้งหมด พบวาอัตราการจางงานในภาค
การผลิต คาเฉลี่ยปี 2563 มีอัตรา 6.59 ลดลงจากคาเฉลี่ยปี 2562 (คาเฉลี่ยปี 2562 มีรอยละ 7.21) 
และเมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยปี 2561 พบวามีอัตราลดลง (คาเฉลี่ยปี 2561 มีรอยละ 7.12)  

แผนภูมิ แสดงอัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี 2559 - 2563 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล 

หมายเหตุ : อัตราการจางงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัด  =   ผูมีงานท้าในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัด  x  100 

                                  ผูมีงานท้าในจังหวัด 

3) อัตราการว่างงาน   
     อัตราการวางงานจังหวัดสตูล คาเฉลี่ยปี 2563 คิดเป็นรอยละ 2.33 และเมื่อพิจารณาแผนภูมิ
ประกอบดานลางจะเห็นไดชัดเจนวามีสัดสวนที่เพ่ิมขึ้นจากคาเฉลี่ยปี 2562 ที่มีอัตรารอยละ 1.71  
 
 

แผนภูมิ แสดงอัตราการว่างงานจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี 2559 - 2563 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           
ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล 

 
 หมายเหตุ :  อัตราการวางงานในจังหวัด  =    จ้านวนผูไมมีงานท้าในจังหวัด x 100 

                           ก้าลังแรงงานในจังหวัด 
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4) อัตราการบรรจุงาน 

         อัตราการบรรจุงานเป็นตัวชี ้ว ัดที ่แสดงใหเห็นถึงการเคลื ่อนไหวของภาวการณแดาน
แรงงาน ซึ่งสามารถศึกษาวิเคราะหแกับจ้านวนต้าแหนงงานวางและจ้านวนผูสมัครงาน โดยเมื่อวิเคราะหแ 
จ้านวนการบรรจุงานที่ส้านักงานจัดหางานจังหวัดด้าเนินการ เทียบกับจ้านวนต้าแหนงงานวางที่แจงผาน
ส้านักงานจัดหางานจังหวัด พบวาอัตราการบรรจุงานตอต้าแหนงงานวาง ปี 2563 (มกราคม -ธันวาคม 
2563) คิดเป็นรอยละ 67.94 โดยลดลงจากปี 2562 ที่มีรอยละ 99.10 ขณะที่อัตราการบรรจุงาน
ตอผูสมัครงานภาพรวม ปี 2563 มีอัตรารอยละ 261.35 มีสัดสวนลดลงจาก ปี 2562 ที่มีสัดสวน
รอยละ 300.00  

แผนภูมิ แสดงอัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน/ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ค่าเฉลี่ย ปี 2562 และ 2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสตูล 
  หมายเหตุ :  
       1. อัตราการบรรจงุานตอผูสมัครงานจังหวัดสตลู   =            ผูไดรับการบรรจุงานในจังหวัด x 100  

                       ผูสมัครงานในจงัหวัด 

      2. อัตราการบรรจุงานตอต้าแหนงงานวางจังหวัด        =         ผูไดรับการบรรจุงานในจังหวัด x 100 

                       ต้าแหนงงานวางในจังหวัด            

5) อัตราการจ้างงานแรงงานต่างด้าว  

      อัตราการจางงานแรงงานตางดาวตอจ้านวนผูมีงานท้าทั้งหมด ณ ธันวาคม 2563 คิดเป็นรอยละ 
2.12 หมายถึง ผูมีงานท้าทุกๆ 100 คน จะมีการจางแรงงานตางดาวประมาณ 2 คน และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ธันวาคม 2562 พบวาสัดสวนการจางงานแรงงานตางดาวมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง คิดเป็นรอยละ 30.94 

แผนภูมิ แสดงอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสตูล ณ เดือนธันวาคม ปี 2559 - ปี 2563 

 

 

 

 

 

                                                                                       ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสตูล 
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6)  อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยในการ
ท างานของสถานประกอบการ 
      อัตราการปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายคุมครองแรงงานสถานประกอบกิจการ เป็นตัวหนึ่งที่แสดง
ใหเห็นถึงภาวการณแดานแรงงาน หากนายจางไมปฏิบัติตามกฎหมายสูงยอมสงผลกระทบตอความเป็นอยู  และ
สงผลถึงคุณภาพชีวิตของผูใชแรงงาน ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงอัตราการปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายคุมครอง
แรงงานของสถานประกอบการในจังหวัดตอจ้านวนสถานประกอบการที่ผานการตรวจทั้งหมดของจังหวัดพบวา
ปี 2563 มีอัตราการปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน คิดเป็นรอยละ 10.23 สวนกฎหมาย
ความปลอดภัยในการท้างานของสถานประกอบการ มีอัตราการปฏิบัติไมถูกตอง คิดเป็นรอยละ 13.51 

รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินครัวเรือน 
 - ปี 2558 ครัวเรือนของจังหวัดสตูล มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนๆ ละ 23,209 บาท  สวนใหญเป็นรายได
จากการท้างาน (รอยละ 78.4)  
  - ปี 2560 ครัวเรือนของจังหวัดสตูล รอยละ 46.52 เป็นครัวเรือนที่มีหนี้สิน โดยมีจ้านวนหนี้สิน
เฉลี่ย 207,764 บาท ตอครัวเรือน ซึ่งหนี้สินสวนใหญ (รอยละ 89.41) เพ่ือใชในครัวเรือน คือใชในการ
อุปโภคบริโภครอยละ 44.43 ซื้อบาน/ที่ดินรอยละ 44.70 และหนี้เพ่ือใชในการศึกษามีเพียงรอยละ 0.26 
เทานั้น ส้าหรับหนี้เพื่อใชท้าธุรกิจจะสูงกวาใชท้าการเกษตรอยูรอยละ 4.58 
 - ปี 2561 ครัวเรือนของจังหวัดสตูล มีคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนๆ ละ 19,334 บาท ซึ่งคาใชจายสวน
ใหญ(รอยละ 88.5) ใชจายเพ่ือการอุปโภคบริโภค และรอยละ 11.5 ใชจายที่ไมเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค 
และเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผานมา คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน เพ่ิมขึ้น 523 บาท (รอยละ 2.78) 
จาก 18,811 บาท ในปี 2560 เป็น 19,334 บาท ในปี 2561 
 - ปี 2562 ครัวเรือนของจังหวัดสตูล มีคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนๆ ละ 19,334 บาท ซึ่งคาใชจายสวน
ใหญ(รอยละ 87.1) ใชจายเพ่ือการอุปโภคบริโภค และรอยละ 12.9 ใชจายที่ไมเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค 
และเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผานมา คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน ลดลง 744 บาท (รอยละ 3.84) 
จาก 19,334 บาท ในปี 2561 เป็น 18,590 บาท ในปี 2562 

ตารางแสดงเปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 

ตารางแสดงเปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 
พ.ศ. รายได้ ค่าใช้จ่าย หนี้สิน 

2554 21,047 18,954 101,355 
2555 - 20,190 - 
2556 25,400 22,715 155,314 
2557 - 19,715 - 
2558 23,209 19,591 145,458 
2559 - 20,733 - 
2560 22,614 18,811 166,361 
2561 - 19,334 - 
2562 22,254 18,590 177,974 

หมายเหต ุรายไดแ้ละหน้ีสินเก็บข้อมูลเฉพาะปี พ.ศ. ที่เป็นปีเลขคู ่ 
ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2564 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 ข้อมูลด้านศาสนา 

- วัด       จ้านวน    4๓ แหง 
 - ที่พักสงฆแ      จ้านวน    ๒๙ แหง 

- มัสยิด        จ้านวน  ๒๓๘ แหง    
 - โบสถแคริสตแ        จ้านวน      ๓ แหง    
- ศาลเจา        จ้านวน      ๓ แหง   
- ศูนยแพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแ      จ้านวน      ๓ ศูนยแ  
- ศูนยแอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ้ามัสยิด (ศูนยแตาดีกา)  จ้านวน  ๒๐๘ ศูนยแ   

ที่มา : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูลข้อมูล  ณ  เดือนธันวาคม  ๒๕๖๓ 

ตารางแสดงจ านวนผู้นับถือศาสนาต่างๆ 

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 : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล  ข้อมูล  ณ  เดือนธันวาคม  ๒๕๖๓ 

          7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

 1) การเข้าสุนัต เป็นหลักการของศาสนาอิสลาม อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องความสะอาด คือ การขลิบ
ผิวหนังหุมสวนปลายอวัยวะเพศชาย หรือเรียกตามภาษาทองถิ่นวา “เขาแขก”หรือ “คิตาน” ซึ่งจะกระท้าแก
เด็กชายที่มีอายุระหวาง 2-10 ปี สวนการจัดเลี้ยงอาหารในวันเขาสุหนัต ถือวาเป็นประเพณีอยางหนึ่ง 
 2) พิธีกินเหนียว ประเพณีการกินเหนียว จะใชในหลายโอกาส เชน แตงงาน และเขาสุนัต ค้าวา  
“กินเหนียว” มิใชวาเจาของจะบริการอาหารเฉพาะขาวเหนียวเทานั้น แตเป็นการเลี้ยงอาหารธรรมดาทั่วไป 
 3) งานแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล เป็นการแขงวาว เพื่อการพักผอนหยอนใจของชาวบาน 
หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว การแขงขันวาวจะจัดในชวงเดือนกุมภาพันธแ -มีนาคม ของทุกปี มีการจัด
แขงขัน 3 ประเภท คือวาวเสียงดัง วาวขึ้นสูง วาวสวยงาม 
 4) งานเทศกาลถือศีลกินเจ จะจัดในชวงเดือนตุลาคมของทุกปี ณ ศาลเจาโปูเจเกง อ้าเภอเมือง 
จังหวัดสตูล เทศกาลกินเจเป็นความเชื่อของชาวจีนที่ถือเอาวันที่ 1 เดือน 9 ของทุกปี เป็นการเริ่มตนของการ
ไมกินเนื้อสัตวแ ภายในชวงเวลา 9-10 วัน ซึ่งในระหวางนี้ก็ควรจะถือศีล ท้าบุญท้าทาน เพ่ือเป็นการช้าระทั้ง
รางกายและจิตใจใหบริสุทธิ์ 
 5) งานประเพณีลอยเรือของชาวเลเกาะหลีเปฺะ งานประเพณีลอยเรือของชาวเลท้ากันปีละ 2 
ครั้ง คือในเดือน 6 (พฤษภาคม) และเดือน 12 (พฤศจิกายน) ผูริเริ่ม คือ " โต฿ะฮีหลี " ซึ่งชาวเลถือวาเป็นบรรพ
บุรุษคนส้าคัญ เพราะเป็นผูบุกเบิกเกาะนี้เป็นคนแรกและเป็นที่เคารพนับถือของชาวเลเป็นอยางยิ่งในขณะมี
ชีวิตอยูเมื่อโต฿ะฮีหลีตายไปแลว ชาวเลไดสรางศาลาหรือศาลเป็นที่สิงสถิตดวงวิญญาณไวในบริเวณหมูบาน เพ่ือ
ร้าลึกถึงคุณงามความดีและเคารพบูชา ถือกันวาเป็นดวงวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวเลจะมาบนบานเพ่ือขอพร
เป็นประจ้ากอนจะออกไปทะเลเพ่ือจับปลา เพราะมีความเชื่อวาดวงวิญญาณจะบันดาลใหเกิดความเป็นสิริ
มงคลและอ้านวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ     
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 6) วันฮารีรายอ เป็นวันรื่นเริงประจ้าปีของชาวมุสลิม วันฮารีรายอ มีปีละ 2 ครั้ง คือวันฮารีรายอ 
-อิฏิลฟิตรี เป็นวันรื่นเริงเนื่องจากการสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน วันอิฏิลฟิตรีตรงกับวันที่หนึ่งของ
เดือน เชาวาล ซึ่งเป็นเดือนที่ 10 ทางจันทรคติ และวันฮารีรายออิฏิลอัตฮา หรือที่เรียกวา วันฮารีรายอหัจญี 
หมายถึงวันรื่นเริงเนื่องในวันเชือดสัตวแพลีชีพเป็นทานบริจาคอาหารแกคนยากจนและประชาชนทั่วไป ตรงกับ
วันที่ 10 ของเดือนซุลอิจญะ เป็นเวลาเดียวกับการประกอบพิธีฮัจยแ ณ นครเมกกะของมุสลิมทั่วโลก ดังนั้น 
ชาวไทยมุสลิมจึงนิยมเรียกวันตรานี้วา วันอีดใหญ  
 7) เดือนเราะมะฎอน (อาหรับ: رمضان ) หรือสะกดรอมะฏอนหรือรอมฎอนคือเดือนที่ 9 ของ
ปฏิทินฮิจญแเราะฮแหรือปฏิทินอิสลามเป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ดวยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งวา
เดือนบวชและถือวาเป็นเดือนที่ส้าคัญท่ีสุดเดือนหนึ่งมุสลิมจะตองอดอาหารเพื่อที่จะไดมีความรูสึกถึงคนที่ไมได
รับการดูแลจากสังคม เชน คนยากจน เป็นตนและเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่อัลกรุอานไดถูกประทานลงมาเป็นทาง
น้าใหกับมนุษยแมุสลิมจึงตองอานอัลกุรอานเพ่ือศึกษาถึงสิ่งที่พระเจาตองการใหมนุษยแรูวาการเป็นอยูในโลกนี้
และโลกหนาจะเป็นอยางไร และจะตองท้าตัวอยางไร บางกิจกรรมพิเศษของมุสลิมนิกายซุนนะหฺคือการ
ละหมาดตะรอเวียะฮแ ในยามค้่าของเดือนนี้เมื่อสิ้นเดือนเราะมะฎอนแลวจะมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 1 เดือน                  

เชาวาลเรียกวาอีดิลฟิตรี 
 8) งานวันเมาลิดกลางจังหวัดสตูล เป็นงานที่จัดขึ้นเพ่ือเป็นการร้าลึกถึงหลักค้าสอนและผลงาน
ของทานศาสดามูฮัมหมัด เพื่อเป็นการสงเสริมสถานบันศาสนาอิสลามและพ่ือผนึกก้าลังของพ่ีนองมุสลิมในการ
รวมกันแกไขปัญหาที่ส้าคัญของจังหวัด จัดขึ้นชวงเดือนพฤษภาคมของทุกปี  
 9) หนังตะลุงคน “หนังตะลุงคน” ต้าบลอุใดเจริญ เป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิตในทองถิ่นสืบทอดสูชนรุนหลังไดเรียนรูและไดสัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีมาเม่ือครั้งอดีต  
 10) ประเพณี ไหว้ผีโบ๋ (ผีหมู หรือ พวกผีทั้งหมด) นิยามศัพทแภาษาถิ่นใต ค้าวา “โบเ” แปลวา               
หมู พวก ประเพณีไหวผีโบเ เป็นงานประเพณีที่มีความส้าคัญ โดยไดสืบทอดกันมาคูกับอ้าเภอทุงหวาตั้งแตอดีต
ในยุคแรก ๆ การไหว ผีโบเไดแยกกระท้าเป็นตระกูล แตละตระกูลไป ตอมาเมื่อแตละตระกูลมีลูกหลานมากขึ้น              
จึงไดมาท้าพิธีไหวรวมกันเป็นพิธีใหญเพียงครั้งเดียว การไหวผีโบเ (ผีหมู) หมายถึง การไหวผีหัวหลาด (บริเวณ
ตลาดหนาโรงภาพยนตรแทุงหวาเกา) ไหวหนาตลาด ไหวกลางเมือง เพ่ือท้าบุญอุทิศใหแกผูที่ตายไปแลว ไมมี
ญาติ คอยท้าบุญอุทิศสวนกุศลไปใหนั้นเอง    
 11) ดาระ ดาระเป็นศิลปะการแสดงที่นิยมกันเฉพาะหมูชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสตูล ปัจจุบันดา
ระในจังหวัดสตูล มีเพียงคณะเดียวคือที่ต้าบลควนโดน อ้าเภอควนโดน สืบทอดตอมาจากนายทอง มาลินี ซึ่ง
เคยเลนดาระมาตั้งแตสมัยหนุมๆ และมีคณะดาระเป็นของตนเอง ตอมาเมื่อชราภาพลง ผูรวมคณะไดแยกยาย
กันไป บางก็ตายจากกันไป เหลือเพียงนายทอง มาลินี เพียงคนเดียว เมื่อหลายสิบปีมาแลว นายทอง มาลินี 
ไดรับเชิญใหไปเป็นวิทยากรถายทอดใหนักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา ซึ่งสังกัดกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้นใน
การถายทอดการแสดงดาระที่โรงเรียนแหงนี้ ผูเรียนมีทั้งนักเรียนและครู จนนางสมศรี ชอบกิจ ครูโรงเรียนควน
โดนวิทยา สามารถแสดงได นายทอง มาลินี เป็นวิทยากรโรงเรียนนี้อยูประมาณ ๖-๗ ปีจนอายุมากขึ้น                    
นางสมศรี ชอบกิจ จึงรับชวงเป็นวิทยากรแทนและไดน้าศิลปะการแสดงดาระนี้ไปเป็นหลักสูตรวิชาเลือกของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นอกจากนั้นยังถายทอดใหกับชาวบานในละแวกนั้นที่สนใจ จนสามารถรับงานแสดง
ได ทั้งประเภทประชาชนทั่วไปและนักเรียน  
  7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
           1. ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรูที่ไดรับการสั่งสมถายทอดและพัฒนาจนเกิดความเป็น
มาตรฐานจากอดีตถึงปัจจุบัน การประกอบอาชีพธรรมชาติเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการประกอบอาชีพ ทั้งใน
ดานการประมง การเกษตร การพาณิชยแ และหัตถกรรม  ชาวจังหวัดสตูลไดน้าภูมิปัญญาชาวบาน และ
เทคโนโลยีทองถิน่มาปรับใชใหเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ ดังนี้  

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
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        1.1 อาชีพประมง จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลยาว 144.80 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ท้าการประมง
ประมาณ 434 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประกอบอาชีพประมงประมาณ 4,675 ครัวเรือน การประกอบ
อาชีพประมง แสดงใหเห็นภูมิปัญญาชาวบานอยางเดนชัด ดังตัวอยางตอไปนี้ 
       - ปิดอ่าว ตองใชเรือหลายล้า เรือแตละล้าตองบรรทุกฟากไมไผจ้านวนมากพรอมดวยเสาหลัก                 
ใชส้าหรับปักฟากไมไผ กอนปักฟากไมไผตองส้ารวจปากอาวเพ่ือใหรูและวิเคราะหแเกี่ยวกับน้้าขึ้นน้้าลงบริเวณ
ปากอาวที่จะจับปลาและปักเสาส้ารับผูกฟากไมไผใหแนนหนารอน้้าขึ้นเต็มที่ก็น้าพากไมไผไปผูกหลักไมแสม               
เป็นแผงแตละชวงของหลักไม เมื่อเสร็จแลวก็รอใหน้้าลดจนแหงปากอาว ปลาจะติดตกคางอยูในฟากไมไผ 

- เชงเลง  ใชไมไผล้ายาวประมาณสองเมตรน้ามาผาซีกเล็กๆ น้าหวายมาถักรัดรอยเป็นชวงๆ 
คลายรูปสุมไกหรือสุมปลา น้าไปวางไวที่น้้าลึกประมาณหนึ่งเมตรครึ่ง โดยน้ากิ่งขอยหรือกิ่งไมอ่ืนๆ สุมรวมทับ
ไวบนเชงเลง ปลาจะเขาไปอาศัยเป็นที่อยู ผูดักปลาจะไปยกเชงเลงหงายขึ้นจากน้้า ปลาจะติดอยูที่กนของ
เชงเลงนั้นเอง    

- มะหลาด  ท้าจากล้าไมไผเหมือนเชงเลง แตแบงสวนตางๆ เป็นสามสวนหรือสามหองโดยแตละ
หองจะเป็นทางเขาของปลา เรียกทางเขาวา “งา” แตละหองสามารถใหปลาเขาไปติดตามขนาดของปลา เชน 
หองแรกปลาตัวใหญ หองที่สองปลาขนาดเล็กลง และหองที่สามปลาขนาดเล็กมาก มะหลาดใชดักจับปลาตาม
ทางเดินของปลาหรือตามที่น้้าไหลขึ้นไหลลงตามธรรมชาติ 

- เบ็ด  เบ็ดเป็นเครื่องมือที่ใชจับปลาชนิดหนึ่ง แตมีหลายลักษณะ เชน เบ็ดราว มีเชือกขึงติดกับ
เสาทั้งสองดานหรือมีเสาดานเดียว โดยมีเบ็ดผูกติดไวเป็นชวงสั้นๆ จนหมดสายเชือก และมีเหยื่อยเกี่ยวไวที่ตัว
เบ็ด ทิ้งไว 6-12 ชั่วโมง จึงไปกูหรือเก็บปลาที่ติดเบ็ด , เบ็ดทง เป็นชื่อเรียกอุปกรณแจับปลาชนิดหนึ่ง โดยใชไม
ไผเหลาเป็นคันเบ็ดมีเชือกและตัวเบ็ดผูไวที่ปลายเบ็ดซึ่งสามารถไหวตัวออนไปมาได ใชจับปลาไดทั้งน้้าจืดและ
น้้าเค็ม เหยื่อที่ใชคือลูกปลาหรือปลาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ปนปน (กิ้งกือ) ปลาหมึก ไสเดือน กบ เขียด ฯลฯ , เบ็ด
ชัด ประกอบดวยตัวเบ็ดซึ่งผูกติดกับเชือกหรือเอ็น ยาวประมาณ 30-50 เมตร วิธีการใช น้าเหยื่อมาเกี่ยวกับ
ตัวเบ็ดแลวขวางลงในแมน้้าล้าคลอง โดยใหปลายเชือกผูกติดกับหลักหรือเสา  

      - บอกดักปลา  ท้าจากไมไผมี 2 ลักษณะ คือ บอกดักปลาหรือลัน ใชล้าไมไผปลองยาวหรือทะลุ
ปลองขอสุดทายปลายปลองไวโดยการใสเหยื่อที่เป็นปลาเป็นหรือเนาแลวไวในปลองไมไผ ปลาจะเขาไปกิน
เหยื่อ ติดอยูในปลองไม ถอยหลังออกมาไมได วิธีดักนั้นวางบอกหรือลันไวในน้้าบนพ้ืนดิน , บอกดักปลา ใชไม
ไผยาว ตามความลึกของน้้า น้ามาเจาะรูเหนือขอปลองใหปลาสามารถเขาไปกินเหยื่อได เอาปลองไมไผปักลงใน
ดินที่จมน้้า เอาถุงพลาสติกผูกมัดไวบนปลายกระบอกไมไผโดยเปุาลมใหถุงพลาสติกโปุง เมื่อปลาเขาไปกินเหยื่อ
ที่ลอไวและ โผลขึ้นมาเพ่ือหายใจก็จะติดในถุงพลาสติกท่ีเปุาลมไว  

- ไซ เป็นเครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่ง ซึ่งมีหลายรูปแบบและแตะละรูปแบบมีลักษณะ การท้าและ
การใชแตกตางกัน ไดแก ไซนั่ง คือ  ไซที่ท้าปากหรือชองไวตรงดานขางตอนลาง เมื่อน้าไปดักปลาจะวางใน
แนวตั้ง, ไซนอน  คือ ไซที่มีปากหรือชองอยูตรงกลางตัวไซเป็นระยะๆ หรืออยูตอนหัวและทายของไซ เวลาดัก
ไซชนิดนี้ จะวางอยูในแนวนอน  

- ส้อน  เป็นเครื่องมือดักสัตวแน้้า มีลักษณะและวิธีการดักคลายไซ แตเล็กกวาไซ ท้าจากไมไผหรือ   
ทางของกะพอหรือทางจาก ใชดักสัตวแน้้าตรงบริเวณท่ีมีน้้าไหล เชน คู หรือ รองน้้า หรือบริเวณคันนา  

- สุ่ม  เป็นเครื่องมือจับปลาน้้าจืดตามหวย หนอง คลอง บึง ซึ่งมีน้้าไมลึกนัก สุมมีลักษณะเป็น
รูปทรงกลมตรงกลางปุองออกและขยายกวาง ตรงปากสุมสูงประมาณ 50 - 70 เซนติเมตร สวนบนสุดเรียกวา 
หัวสุม มีชองวางสามารถลวงมือเขาไปจับปลาได บริเวณหัวสุมท้าดวยไมเป็นรูปวงแหวน เสนผาศูนยแกลาง
ประมาณ 8-10 เซนติเมตร   
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- โพง  เป็นเครื่องมือส้าหรับวิดน้้าเขานา มีหลายลักษณะไดแก โพงปี๊บ ท้าจากปี๊บโดยตัดดานที่
เป็นฝาออก ใชไมตีขนาบไว 2 ขาง ส้าหรับเป็นที่ยึดของเชือก 2 ดาน ใชแรงคนส้าหรับวิดน้้า, โพงรูปเรือครึ่ง
ทอน ท้าจากกาบหมากหรือสังกะสี ใชแรงคนในการวิดน้้า 

 - โปฺะ  เป็นการจับปลาอีกวิธีหนึ่ง โดยใชไมไผกั้นเป็นคอกเปิดชองทางใหปลาเขาไป แลวใชอวน
ดัก เป็นวิธีการที่อาศัยธรรมชาติของลม เมื่อลมพัดท้าใหเกิดคลื่น คลื่นท้าใหไมไผที่ปักไวเป็นคอกดักปลานั้นเกิด
การสั่นไหว ปลาเห็นแสงและเงาของไมไผเกิดความกลัวและหลงกลจึงวายไปตามชองทางของโปฺะเขาไปติดอวน     

1.2 อาชีพเกษตร ชาวสตูลสวนใหญท้าการเกษตรกรรม ไดแก การท้านา ท้าสวน ท้าไร และ เลี้ยง
สัตวแ พืชเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ไดแก ยางพารา ขาว มะพราว กาแฟ มะมวงหิมพานตแ ปาลแมน้้ามัน และไม
ผลชนิดตางๆ สวนสัตวแเลี้ยง ไดแก แพะ โค กระบือ สุกร ไก เป็ด ฯลฯ ชาวสตูลไดน้าเอาประสบการณแชีวิตมา
ประยุกตแ  ปรับใชในการด้าเนินชีวิต ท้าใหเกิดภูมิปัญญาทางเทคโนโลยีชาวบาน เป็นการประดิษฐแคิดคน
เครื่องมือทางการเกษตรใหเกิดประโยชนแในการด้าเนินชีวิตและเป็นแบบอยางแกชนรุนตอไป เชน 

 - ระหัดวิดน้ า  เป็นเครื่องมือในการวิดน้้า เขาสวนเพ่ือท้าการเกษตร มีหลายรูปแบบ ทั้งที่ใช
ก้าลังคน ก้าลังสัตวแ ก้าลังเครื่องยนตแ และก้าลังน้้า 

- แร้ว  เป็นเครื่องมือส้าหรับดักสัตวแหรือจับสัตวแ มีหลายรูปแบบไดแก แร้วขอน ส้าหรับดักสัตวแ 
เชน ชะมด อีเห็น เสือปลา และสัตวแอ่ืนๆ ที่มีขนาดใกลเคียงกัน , แร้วบ่งหรือแร้วคัน ส้าหรับดัก กระจง 
กระตาย ชะมด กวาง และไกปุา , แร้วครอบ ลักษณะคลายสุมส้าหรับดักหรือครอบสัตวแประเภทไกปุา นกคุม 
และ กระตาย  

- ครุน  เป็นเครื่องมือส้าหรับดักนกเขาใหญ และนกเขาชวา  โดยใชนกอีกตัวที่เลี้ยงไวเป็นนกตอ                
เมื่อนกตอขันนกปุาจะบินมาเกาะที่คานครุนจึงถูกตาขายปิดคลุมทับนกปุาเอาไว 

- นูคัน (ธนูคัน) เป็นเครื่องมือลาสัตวแ คันธนูท้าจากไมไผ สายธนูท้าจากหวาย ตรงกลางเสนหวาย                 
ถักเป็นรางของลูกกระสุนที่ปั้นจากดินเหนียวตากใหแหง จะตองยิงกระสุนดินอยางถูกวิธี มิฉะนั้นจะถูกมือของผู
ยิง การเก็บรักษาเก็บไวเหนือเตาไฟเพราะควันหรือเขมาไฟจะท้าใหธนูมีอายุการใชงานนานและท้าใหธนูมีคัน
เป็นเงางาม  

- ลูกดอก เป็นเครื่องมือลาสัตวแของซาไก ใชไมซางล้ายาวเป็นกระบอกเปุา ลูกดอกที่ใชจุมยางนอง
(ยางไมชนิดหนึ่ง) ซาไกใชลูกดอกในการลาสัตวแเพ่ือเป็นอาหารเทานั้น การเปุาลูกดอกถือเป็นภูมิปัญญาของซา
ไกโดยเฉพาะ  

- มุ้งดักแมลง เป็นเครื่องมือจับแมลง โดยใชมุงลวดท้าเป็นกลองสี่เหลี่ยม เปิดชองวางที่ตีนมุงให
แมลงสามารถเขาไปกินเหยื่อได ใชเปลือกจ้าปาดะเป็นเหยื่อลอแมลง แมลงกินเหยื่อเสร็จจะบินไปติดมุงลวดถา
ท้ามุงลวด ไวบนบอปลา แมลงก็จะเป็นเหยื่อของปลาตอไป 

- แร่ง  เป็นอุปกรณแไลสัตวแที่กินผลไม เชนกระรอก กระแต คางคาว และนก ฯลฯ ใชปี๊บหรือ
กระปองขนาดใหญ เจาะรูดานบน เพ่ือแขวนเชือกและไมเคาะปี๊บสายเชือกจะยาวถึงพ้ืนดิน สามารถดึงเชือกให
ไมที่แขวนไวกระทบขางกระปองหรือปี๊บสงเสียงดังท้าใหสัตวแทีกินผลไมตกใจหนีไป  

     2. ภาษา ของจังหวัดสตูลประกอบดวยกลุมชน 2 วัฒนธรรม ไดแก ชาวไทยมุสลิมมีเชื้อสายมลายู
เดิม บางสวนยังใชภาษามลายูในชีวิตประจ้าวัน กับชาวไทยพุทธซึ่งมีความสัมพันธแกับเมืองนครศรีธรรมราช 
พัทลุง สงขลา และ ตรังมาแตอดีต เนื่องจากวา เมืองสตูลตกอยูภายใตการปกครองของเมืองนครศรีธรรมราช
มายาวนาน จึงไดรับอิทธิพลดานภาษาไทยทองถิ่นภาคใต จนกลายเป็นลักษณะเดนประการหนึ่งของจังหวัดนี้ 
คือชาวไทยมุสลิมสวนใหญพูดภาษามลายูไมได ทุกวันนี้ยังคงหลงเหลืออยูไมกี่ทองที่ ที่ชาวไทยมุสลิมนิยมใช
ภาษามลายู ในชีวิตประจ้าวัน ไดแก ต้าบลเจ฿ะบิลัง ต้าบลต้ามะลัง ต้าบลปูยู ต้าบลบานควน และต้าบลฉลุงบาง
หมูบาน 
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   - ภาษาถิ่นจังหวัดสตูล จากเอกสารรายงานการวิจัยของส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
พ.ศ.2542  เรื่อง ภาษาถ่ินจังหวัดสตูล ไดจ้าแนกลักษณะภาษาถ่ินจังหวัดสตูลออกเป็น 4 กลุม ดังนี้  

กลุมที่ 1  พูดภาษามลายูในชีวิตประจ้าวัน ไดแก ต้าบลเจ฿ะบิลัง ต้าบลต้ามะลัง ต้าบลปูยู และ
ต้าบลฉลุง (บางหมูบาน)  

กลุมที่ 2  พูดภาษาใตสตูลส้าเนียงควนโดนลักษณะเดนอยูที่การออกเสียงทายค้าหรือตอนจบ
ประโยคมักขึ้นเสียงสูง นิยมพูดกันในทองที่อ้าเภอควนโดน ต้าบลทุงนุยของอ้าเภอควนกาหลง และบางทองที่
ของอ้าเภอเมืองสตูล ซึ่งติดตอกับอ้าเภอควนโดน 

กลุมที่ 3  พูดภาษาใตสตูลส้าเนียงละงู มีลักษณะเดนที่การใชค้าเฉพาะถิ่น เป็นที่เขาใจยากของ
คนตางถ่ินนิยมพูดกันในหลายต้าบลของอ้าเภอละงู  

กลุมที่ 4  พูดภาษาใตส้าเนียงทั่วไป คลายคลึงกับจังหวัดใกลเคียง คือ พัทลุง ตรัง สงขลา และ
นครศรีธรรมราช ถือเป็นคนสวนใหญของจังหวัดสตูล 

7.4 ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP 
            จังหวัดสตูล ด้าเนินการสนับสนุนและพัฒนาสินคาหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑแ (OTOP) เพ่ือ

สงเสริม และสนับสนุนใหชุมชนมีการพัฒนาทักษะ สงเสริมใหเกิดอาชีพ สรางงาน สรางรายไดใหกับชุมชน 
รวมถึงการสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหมีความมั่นคง น้าพาประเทศไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการท้างาน
บูรณาการกับสวนราชการทุกภาคสวน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสนับสนุนการด้าเนินงานเครือขาย 
OTOP ระดับอ้าเภอ จังหวัด ภาค และระดับประเทศ   

 1) การลงทะเบียน OTOP  
 ผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียนในปี 2557-2563 จ้านวนทั้งสิ้น 581 ราย 
1,417 ผลิตภัณฑแ โดยแบงเป็นประเภทผลิตภัณฑแ ดังนี้ 

ประเภท จ านวน(ผลิตภัณฑ)์ 
อาหาร 884 
ผาและเครื่องแตงกาย 183 
ของใช ของฝาก ของที่ระลึก 186 
เครื่องดื่ม 63 
สมุนไพรทีไ่มใชอาหาร 101 

รวม 1,417 ผลิตภัณฑ ์

*ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2564 

    2) การคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจ าปี 2562 
                 การด้าเนินงานคัดสรร OTOP ประจ้าปี 2562 ผลิตภัณฑแที่เขารวมคัดสรรทั้งสิ้น 139 ราย  
ผานการคัดสรรระดับดาว 137 ราย ไมผานเกณฑแ 2 ราย โดยแยกเป็นระดับดาว ดังนี้ 

ระดับดาว ปี 2559 (ผลิตภัณฑ)์ ปี 2562 (ผลิตภัณฑ)์ 
1  ดาว 7 3 
2  ดาว 5 15 
3  ดาว 29 49 
4  ดาว 63 59 
5  ดาว 10 11 
รวม 114 ผลิตภัณฑ ์ 137 ผลิตภัณฑ ์
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 3) รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
         ยอดจ้าหนายผลิตภัณฑแ OTOP มีเปูาหมายในปี 2563 เพ่ิมขึ้นรอยละ 23 จากปี 2562 โดย
ยอดจ้าหนายผลิตภัณฑแ OTOP สตูล เพ่ิมข้ึนคิดเป็นรอยละ 13 ดังตารางตอไปนี้ 

ยอดจ าหน่าย 

2561(บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 

1,061,608,810 1,314,921,006 1,496,664,285 

ผลิตภัณฑ์ขายดี 10 อันดับ 
1. ผลิตภัณฑแจากไขมุก 
2. ผลิตภัณฑแผาบาติก 
3. ผลิตภัณฑแผาปาเต฿ะ 
4. ผลิตภัณฑแแปรรูปจากอาหารทะเล 
5. โรตี – ชาชัก 
6. ผลิตภัณฑแจากคลุม 
7. ขนมพ้ืนเมือง 
8. ผลิตภัณฑแจากกะลามะพราว 
9. ผลิตภัณฑแน้้าพริก 
10. ผลิตภัณฑแเครื่องแกง 
4) จ านวนกลุ่ม D (กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา) ปี 2562 จ้านวน 1,323 ผลิตภัณฑแ 
5) ผลิตภัณฑ์เด่นระดับจังหวัด Provincial Star OTOP ( PSO) 5 ผลิตภัณฑแ  

                     สินคาเดน 5 ประเภท 1. แยมเมลอน อ้าเภอทุงหวา 2. กาแฟพ้ืนเมือง อ้าเภอเมือง                               
3. เครื่องประดับมุก อ้าเภอทาแพ 4. เตากะลามะพราว อ้าเภอละงู 5. น้้ามันไพล อ้าเภอควนโดน 

 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน 
โครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใตโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพ่ือรองรับนโยบายรัฐบาล                

ในการกระตุนเศรษฐกิจฐานราก ดวยกระบวนการเตรียมความพรอมชุมชน สรางความนาสนใจใหนักทองเที่ยว
เขามาเยี่ยมชมและทองเที่ยวในแองเล็ก (หมูบาน/ชุมชน) และการพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑแ OTOP ใหได
มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสรางรายไดใหกระจายอยูกับประชาชนในหมูบาน/ชุมชนบนพ้ืนฐานเสนหแ                     
ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ความคิดสรางสรรคแที่คัดแปลงใหเกิดมูลคาเพ่ิม ซึ่งทายสุดเป็นการสรางความเขมแข็ง
ใหกับหมูบาน/ชุมชน และประชาชนมีความสุข  ในชุมชนทองเที่ยวจ้านวน 31 หมูบ าน ใน 7 อ้าเภอ 
ประกอบดวย 

1. อ้าเภอเมืองสตูล  จ้านวน  8 ชุมชน 
2. อ้าเภอละงู   จ้านวน  5 ชุมชน 
3. อ้าเภอทุงหวา  จ้านวน  6 ชุมชน 
4. อ้าเภอควนกาหลง  จ้านวน  4 ชุมชน 
5. อ้าเภอควนโดน  จ้านวน  3 ชุมชน 
6. อ้าเภอทาแพ   จ้านวน  1 ชุมชน 
7. อ้าเภอมะนัง   จ้านวน  4 ชุมชน 
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โดยจังหวัดสตูลมีเปูาหมาย เพ่ือใหประชาชนไดรับการพัฒนาอาชีพ มีรายไดเพ่ิมข้ึน ยกระดับเศรษฐกิจ

ฐานรากใหเขมแข็ง โดยมีการเชื่อมโยงชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี กับเสนทางการทองเที่ยว เมืองหลัก 
เมืองรอง และแองทองเที่ยว จ้านวน 31 แหงของจังหวัดสตูล การพัฒนาคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑแ 
OTOP กลุมปรับตัวเขาสูการพัฒนา(กลุม D) จ้านวน 324 ผลิตภัณฑแ ใน 31 ชุมชนทองเที่ยวและการสราง
ตลาดที่ชุมชนดึงคนเขาหมูบาน ดวยชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ใหเกิดการกระจายรายไดหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 
 จังหวัดสตูล มีชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่เป็นตนแบบของการทองเที่ยว 7 แหง ดังนี้ 

1. ชุมชนทองเที่ยวบานบากันเคย  หมูที่ 3 ต้าบลตันหยงโป อ้าเภอเมืองสตูล 
2. ชุมชนทองเที่ยวบานตะโล฿ะใส   หมูที่ 4 ต้าบลปากน้้า อ้าเภอละงู 
3. ชุมชนทองเที่ยวบานทาขามควาย หมูที่ 6 ต้าบลนาทอน อ้าเภอทุงหวา 
4. ชุมชนทองเที่ยวบานโตนปาหนัน หมูที่ 5 ต้าบลทุงนุย อ้าเภอควนกาหลง 
5. ชุมชนทองเที่ยวบานควนโดน  หมูที่ 1 ต้าบลควนโดน อ้าเภอควนโดน 
6. ชุมชนทองเที่ยวบานสาคร  หมูที่ 2 ต้าบลสาคร อ้าเภอทาแพ 
7. ชุมชนทองเที่ยวบานผัง 7 10 45 หมูที่ 3 ต้าบลนิคมพัฒนา อ้าเภอมะนัง 

ซึ่งทั้ง 7 ชุมชนทองเที่ยวมีความพรอมในดานการบริหารจัดการ ดานการพัฒนาผลิตภัณฑแ และดาน
การสงเสริมการทองเที่ยวและบริการ ที่จะรองรับนักทองเที่ยวมาเยือนสูชุมชน 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1 น้ า 

   น ้าผิวดิน 
   ลักษณะลุมน้้า จังหวัดสตูลประกอบดวยลุมน้้าสาขา ๓ สาขา  
   - ลุมน้้าสาขาคลองละงู (รหัสลุมน้้า ๒๕.๑๑) มีพ้ืนที่ลุมน้้าประมาณ ๙๑๘ ตารางกิโลเมตร 
(๕๗๓,๗๕๐ ไร) มีตนก้าเนิดบริเวณเขาทางทิศเหนือ โดยไหลจากเทือกเขาทางทิศเหนือลงสูทะเลอันดามันทาง   
ทิศใต โดยประมาณสภาพภูมิประเทศบริเวณตนน้้า มีความลาดชันสูง และคอย ๆ ลดความลาดชันลงกอนไหล
ลงสูทะเล สภาพภูมิประเทศเป็นที่สูงสลับกับท่ีเนิน การใชดินสวนใหญปลูกยางพารา บริเวณตนน้้ายังคงมีสภาพ
ปุาคอนขางสมบูรณแ โดยมีคลองละงูเป็นล้าน้้าสายหลักท่ียาวที่สุด ความยาวล้าน้้าทั้งสิ้น ๘๕ กิโลเมตร มีความ
ลาดชันล้าน้้าบริเวณตนน้้าประมาณ ๑:๑๐ ความลาดชันบริเวณกลางล้าน้้า ๑:๑๐๐ ความลาดชันบริเวณทายน้้า
ประมาณ ๑:๑,๕๐๐ และมีล้าน้้ายอยที่ส้าคัญไหลลงคลองละงู ไดแก คลองล้าโลน คลอง ล้าแยแนะ คลอง
พะนัง ลองน้้าแดง หวยหินปูน คลองมามาใหม คลองล้าเลน คลองล้าจูหนุง เป็นตน 
       - ลุมน้้าสาขาคลองม้าบัง (รหัสลุมน้้า ๒๕.๑๒) มีพ้ืนที่ลุมน้้าประมาณ ๕๐๖ ตาราง
กิโลเมตร (316,250 ไร) ไหลจากบริเวณเทือกเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไหลลงสูทะเลอันดามันทาง       
ทิศตะวันตกเฉียงใต บริเวณตนน้้ามีความลาดชัน สภาพปุาไมตนน้้ายังคงมีความอุดมสมบูรณแ สภาพภูมิประเทศ
เป็นที่สูงสลับที่เนินการใชที่ดินมีการปลูกยางพารากันเป็นสวนใหญโดยมีคลองม้าบังและคลองดุสนเป็นล้าน้้า
สายหลักท่ียาวที่สุด มีความยาวล้าน้้าทั้งสิ้นประมาณ 70 กิโลเมตร มีความลาดชันล้าน้้าบริเวณตนน้้าประมาณ 
1:10 ความลาดชันบริเวณกลางน้้าประมาณ 1:200 และมีความลาดชันทายน้้าประมาณ 1:5,000 มีล้า
น้้ายอยที่ส้าคัญไหลลงคลองม้าบัง ไดแก คลองชาง คลองโตน คลองน้้ารอน คลองเฉลียง คลองสาลอ        
คลองน้้าพระ คลองกาแน฿ะ คลองตายาย คลองตะเมียง และคลองตังโกย 
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             - ลุมน้้าสาขาภาคใตฝั่งตะวันตกตอนลาง (รหัสลุมน้้า 25.13) มีพ้ืนที่ลุมน้้าประมาณ 1,716 
ตารางกิโลเมตร (1,072,500 ไร) มีพ้ืนที่ในสวนจังหวัดสตูล ประมาณ ๗๔๐ ตารางกิโลเมตร ลุมน้้าสาขา
ภาคใตฝั่งตะวันตกตอนลางประกอบดวยลุมน้้าสาขาหลายๆ ลุมน้้า โดยลุมน้้าสาขาตางๆดังกลาวเป็นล้าน้้าขนาด
เล็กซึ่งมีสายสั้นๆไหลลงสูทะเลอันดามันโดยตรงทางทิศตะวันตก และทิศตะวันตกเฉียงใต ล้าน้้ายอย ๆ ที่ส้าคัญ 
ไดแก คลองติงหงี คลองหมัง คลองบาราเกต คลองทุงริ้น คลองลุมบอน คลองเจ฿ะบิลัง คลองมะบอก คลองทาจีน 
และคลองปูยู โดยมีพ้ืนที่อยูในเขตจังหวัดสตูลทั้งหมด 

  ตารางแสดงลุ่มน้ าสาขาและแหล่งน้ าส าคัญ 

 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์  2563 

 
ภาพแสดงลุ่มน้ าสาขาที่ส าคัญของจังหวัดสตูล 

 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสและชื่อลุ่มน้ าสาขา ครอบคลุมอ าเภอ แหล่งน้ าที่ส าคัญ 
2511 ลุมน้้าสาขาคลองละงู 
 

- อ.ควนกาหลง และ อ.มะนัง เป็นสวนใหญ 
- อ.ทุงหวา และ อ.ละงู เป็นบางสวน 

คลองละงู และ 
คลองล้าโลน 

2512 ลุมน้้าสาขาคลองม้าบัง 
 

- อ.ควนโดน เป็นสวนใหญ 
- อ.ควนกาหลง และ อ.เมือง เป็นบางสวน 

คลองดุสน หรือ 
คลองม้าบัง 

2513 ลุมน้้าสาขาภาคใตฝ่ัง 
         ตะวันตกตอนลาง 
 

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

คลองทาแพ คลองน้้าเค็ม 
คลองทาจีน และ 
คลองบุโบย คลองลิพัง และ 
คลองหญาระ 

หมายเหตุ รหัสและชื่อลุมน้า้สาขา รวมถึงขอบเขตลุมน้้าสาขา ยึดถอืตามคณะกรรมการอุทกวิทยาแหงชาติ 
จากรายงานมาตรฐานลุมน้้าและลุมน้้าสาขา (สิงหาคม 2538) 
ลุมน้้าสาขาภาคใตฝั่งตะวันตกตอนลาง (ต.ทุงหวา) มีล้าน้า้ที่ไหลลงจังหวัดตรัง 

ที่มา: ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล  ข้อมูล ณ  เดือนมิถุนายน 2563 
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          สถานการณแแหลงน้้า 
- คลองละงู หรือคลองล้าโลน ตนน้้าอยูบริเวณเทือกเขาดานใตของจังหวัดตรังและพัทลุงไหล

มาทางดานเหนือของจังหวัดสตูล ตามแนวเสนแบงเขตอ้าเภอละงูและอ้าเภอควนกาหลง ไหลมาบรรจบกับ คลอง
ปากบารา บริเวณปากคลองกอนไหลลงสูทะเลจะกวางกวาดานใน ซึ่งบริเวณปากคลองปากบารานี้เองที่ใชเป็น     
ทาเทียบเรือส้าหรับการเดินทางไปอุทยานแหงชาติหมูเกาะตะรุเตาและหมูเกาะเภตรา สวนคลองแยกดานเหนือ
ยังคงชื่อคลองละงูเหมือนเดิม ไหลออกทะเลบริเวณบานบอเจ็ดลูก และเกาะตะโล฿ะแบน และมีพ้ืนที่รับน้้าฝน 9
๑8 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย 2,000 มิลลิเมตรตอปี และปริมาณน้้าทาเฉลี่ย 709.06 ลาน
ลูกบาศกแเมตรตอปี 

   - คลองดุสน หรือคลองม้าบัง ตนน้้าอยูบริเวณเทือกเขาระหวางอ้าเภอควนกาหลงและอ้าเภอ
ควนโดน ประกอบดวย หวยเล็ก ๆ หลายสายไหลมารวมกัน ผานเขตเทศบาลเมืองสตูล สถานีต้ารวจน้้าเกาะนก 
และไหลออกสูทะเลบริเวณอาวต้ามะลัง มีพ้ืนที่รับน้้าฝน ๕๐๖ ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย 2,100 
มิลลิเมตรตอปี และปริมาณน้้าทาเฉลี่ย 679.38 ลานลูกบาศกแเมตรตอปี 

   - คลองทาแพ หรือคลองบาราเกต ตนน้้าอยูบริเวณเขาสามยอด ควนสิเดน ไหลผานอ้าเภอ             
ควนกาหลงเขาสูอ้าเภอทาแพ และไหลออกสูทะเลบริเวณปากอาวเกาะแดง ส้าหรับสวนที่ไหลผาน อ้าเภอ              
ทาแพ มักเรียกวาคลองทาแพ มีพ้ืนที่รับน้้าฝน ๗๔๐ ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย 2,200 มิลลิเมตร 
ตอปีและปริมาณน้้าทาเฉลี่ย 1,100 ลานลูกบาศกแเมตรตอปี 

   - คลองล้าโลนนอย ตนน้้าอยูบริเวณเขาเขียว เขาใคร เขาโต฿ะ ไหลผานเขตอ้าเภอควนกาหลง                 
มาบรรจบกับคลองละงูที่บานต้าแหลม เป็นคลองที่มีสายน้้าไหลตลอดทั้งปี คลองทาจีนตนน้้าเกิดบริเวณเทือกเขา
ติดกับประเทศมาเลเซีย เขตอ้าเภอเมืองสตูล คลองสายนี้อยูทางทิศตะวันออกของอ้าเภอเมือง ไหลออกสูทะเล
บริเวณอาวทาจีน 
   ปริมาณน้้าทาในแตละล้าน้้าที่ส้าคัญ (ใชขอมูล 5 ปียอนหลัง 2550-2554) เป็นปริมาณน้้า
ที่เกิดขึ้นในล้าน้้าตาง ๆ ในลักษณะธรรมชาติ (Natural Flow) โดยสรุปในพ้ืนที่โครงการในภาพรวมมีปริมาณ
น้้าทาตามธรรมชาติทั้งสิ้นเฉลี่ย 446.81 ลานลูกบาศกแเมตรตอปี ซึ่งเป็นปริมาณน้้าทาเฉลี่ยในชวงฤดูฝน 
382.75 ลานลูกบาศกแเมตรตอปี หรือคิดเป็นรอยละ 85.66 ของปริมาณน้้าทาเฉลี่ยทั้งปี และมีปริมาณน้้าทา 
ในชวงฤดูแลง 64.06 ลานลูกบาศกแเมตร  

ปริมาณน้้าตนทุนของจังหวัดยังไมเพียงพอตอความตองการใชน้้าในฤดูแลง สวนใหญเป็น
ความตองการใหเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภคเป็นหลัก 

น้้าเพ่ือการเกษตร 
              จังหวัดสตูลมีระบบชลประทานขนาดกลางที่กอสรางแลวเสร็จ จ้านวน 3 โครงการ คือ 
โครงการชลประทานดุสน ลักษณะโครงการเป็นฝายทดน้้าพรอมคลองสงน้้ากอสรางแลวเสร็จปี พ.ศ. 2507              
มีพ้ืนที่ชลประทาน 32,025 ไร โครงการประตูระบายน้้าคลองบาโรย ลักษณะโครงการเป็นประตูระบายน้้าบน
คลองบาโรย พรอมคันดินปิดกั้นน้้าเค็ม กอสรางแลวเสร็จปี พ.ศ.2521 มีพ้ืนที่ชลประทาน 3, 120 ไร 
โครงการคลองทาแพร ลักษณะโครงการเป็นฝายทดน้้าพรอมคลองสงน้้า การกอสรางแลวเสร็จสมบูรณแ  ในปี
พ.ศ. 2548 มีพ้ืนที่ชลประทาน 12,765 ไร โครงการชลประทานดุสน ตั้งอยูหมูที่ 6 บานหัวสะพานเหล็ก 
ต้าบลควนโดน อ้าเภอควนโดนจังหวัดสตูล สภาพแหลงน้้าตนทุน ตนน้้าล้าคลองดุสนเกิดจากเทือกเขาแกวและ
เขาจีน ความยาวของคลองดุสนถึงจุด หัวงานฝายดุสน ประมาณ 25 กิโลเมตร พ้ืนที่รับน้้าประมาณ 288.79 
ตารางกิโลเมตร มีแหลงน้้าสาขายอย จ้านวน 9 สาขา ในฤดูฝนปริมาณน้้าไหลผาน ประมาณ 20-50 ลูกบาศกแ
เมตร/วินาที ในฤดูแลงประมาณ 1-2 ลูกบาศกแเมตร/วินาที สภาพปุาตนน้้าคอนขางสมบูรณแ โครงการประตู
ระบายน ้าคลองบาโรย ตั้งอยูหมูที่ 4 ต้าบลปากน้้า อ้าเภอละงู จังหวัดสตูล สภาพแหลงน้้าตนทุน คลองบาโรย
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เป็นคลองธรรมชาติ ไมมีตนน้้าท้าหนาที่ในการเก็บกักน้้าฝนและระบายน้้าในฤดูฝนมีความยาวประมาณ  8 
กิโลเมตร พื้นที่รับน้้าประมาณ 8 ตารางกิโลเมตร โครงการคลองท่าแพร มีจุดที่ตั้งหัวงานอยูในเขตบานถ้้าทะลุ 
   ต้าบลควนโดน อ้าเภอควนโดน จังหวัดสตูล สภาพแหลงน้้าตนทุน ตนน้้าของโครงการนี้เกิด
จากเขาหลายลูก เชน เขาควนกาหลง เขาขาว เขาไฟไหมควนดง และควนสี่เดน  คลองทาแพเกิดจากล้าหวย
สาขาหลายสายไหลมารวมกันแลวไหลลงคลองรังกาบริเวณบานทุงริน อ้าเภอทาแพ จังหวัดสตูล ลักษณะล้าน้้า
คอนขางคดเคี้ยว คลองทาแพเป็นล้าน้้าขนาดกลางที่มีน้้าไหลตลอดปี ขนาดความกวางของล้าน้้าประมาณ 20 
เมตร ลึกประมาณ 4.50 เมตร ทองล้าน้้าเป็นดินทราย พ้ืนที่รับน้้าเหนือจุดที่ตั้งหัวงานวัดจากแผนที่มาตราสวน 
1:50,000 ไดประมาณ 66.70 ตารางกิโลเมตร ความยาวของล้าน้้าจากตนน้้าถึงจุดที่ตั้งหัวงานประมาณ 
19.5 กิโลเมตร สวนลาดเทของน้้าบริเวณหัวงานประมาณ 1:600   

- แหล่งน้ าชลประทาน 
    แหลงน้้าชลประทานที่มีอยูในจังหวัดประกอบดวย แหลงน้้าตามโครงการชลประทานขนาด
กลางโครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการหมูบานปูองกันตนเองชายแดนไทย -มาเลเซีย โครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด้าริ สถานีสูบน้้าดวยไฟฟูา ที่สรางแลวเสร็จถึงปัจจุบันจ้านวน 144 แหง สามารถกักเก็บน้้าได
ประมาณ 3,100,000 ลบ.ม. และ มีพ้ืนที่ไดรับประโยชนแจากโครงการชลประทานทั้งสิ้น 125,480 ไร 
โครงการชลประทานขนาดกลาง 3 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการฝายดุสน ต้าบลควนโดน อ้าเภอควนโดนพื้นที่ 32,600 ไร 
2. โครงการประตูระบายน้้าบาโรย ต้าบลปากน้้า อ้าเภอละงู พื้นที่ 3,000 ไร 
3. โครงการฝายคลองทาแพร ต้าบลควนโดน อ้าเภอควนโดน พ้ืนที่ 13,200 ไร 

ตารางแสดงข้อมูลโครงการชลประทานสตูล 

ล าดับ โครงการ 
จ านวน
โครงการ 

พื้นทีช่ลประทานได้รับ
ประโยชน ์(ไร่) 

ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน ์

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

มาเลเซีย (ปชด.) 
14 8,600 2,142 

4 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ (พรด.) 7 3,600 1,331 
5 สถานีสูบน้้าดวยไฟฟูา 6 7,260 770 

รวม 119 106,410 19,711 
ที่มา : โครงการชลประทานสตูล  ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563 

       
  น ้าใต้ดิน 

ศักยภาพแองน้้าบาดาลระนอง-สตูล 
       แองน้้าบาดาลระนอง-สตูล ตั้งอยูทางดานทิศตะวันตกของประเทศครอบคลุมพ้ืนที่         
7 จังหวัด ไดแก จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง 
และจังหวัดสตูล มีเนื้อที่ทั้งหมด 20,017 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,510,625 ไร มีระยะทางจากดานเหนือ
สุด - ดานใตสุด จากจังหวัดระนอง-จังหวัดสตูล ประมาณ 483 กิโลเมตร และมีระยะทางจากดานตะวันตกสุด-          
ดานตะวันออกสุด จากจังหวัดภูเก็ต-จังหวัดตรัง ประมาณ 155 กิโลเมตร ประกอบดวยชั้นหินอุมน้้าที่เป็น
แหลงน้้าบาดาล ทั้งในหินรวน ดังตอไปนี้  
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       - ชั้นหินอุมน้้าตะกอนน้้าพา (Floodplain deposits Aquif : Qfd) ประกอบดวย ตะกอน
กรวด ทราย ทรายแปูงและดินเหนียว ความลึกโดยเฉลี่ยของชั้นหินอุมน้้าประมาณ 10-50 เมตร ปริมาณน้้าที่ได
อยูในเกณฑแ  2-10 ลูกบาศกแเมตรตอชั่วโมง คุณภาพน้้าอยูในเกณฑแดี ยกเวนต้าบลโคกกลอย ต้าบลนาเตย 
ต้าบลทายเหมือง จังหวัดพังงา และบริเวณพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเลคุณภาพน้้ากรอย-เค็ม 
       - ชั้นหินอุมน้้าตะกอนเศษหินเชิงเขา (Colluviums Aquif : Qfl) ประกอบดวย ตะกอน
กรวด ทราย ทรายแปูง ดินเหนียว และเศษหินแตกหัก ความลึกโดยเฉลี่ยของชั้นหินอุมน้้าประมาณ 10-60 
เมตร ปริมาณน้้าที่ไดอยูในเกณฑแ 2-10 ลูกบาศกแเมตรตอชั่วโมง คุณภาพน้้าอยูในเกณฑแดี  
                         - ชั้ นหิน อุ มน้้ าหินตะกอนกึ่ งแปรยุค เพอรแ เมียน -คารแบอนิ เฟอรแ รั ส  (Permian- 
Carboniferous Meta sedimentary : PCms) ประกอบดวย หินโคลนปนกรวด หินดินดาน หินทราย และ    
หินควอรแตไซตแ ความลึกถึงชั้นในน้้าอยูในชวง 20-40 เมตร ปริมาณน้้าที่ไดอยูในเกณฑแ 2-10 ลูกบาศกแเมตร 
ตอชั่วโมง ในพ้ืนที่ภูเขาตะวันตก และ 10-20 ลูกบาศกแเมตรตอชั่วโมง ในบริเวณพ้ืนที่ราบตะวันออกของ     
แองน้้าบาดาลสุราษฎรแธานี พบทั่วไปทุกอ้าเภอของจังหวัดพัทลุง จังหวัดระนองและจังหวัดพังงาและอ้าเภอรัต
ภูมิ จังหวัดสงขลา ความลึกถึงชั้นหินใหน้้าอยูในชวง 20-40 เมตร ปริมาณน้้าที่ไดอยูในเกณฑแนอยกวา 2 
ลูกบาศกแเมตรตอชั่วโมง คุณภาพน้้าดี 
                         - แหลงน้้าบาดาลในชั้นหินอุมน้้าหินแปรอายุไซลูเรียน - ดิโวเนียน (Silurian - Devonian 
Metamorphic Aquifers : SDmm) ประกอบดวย หินควอรแตไซตแ หินควอรแต-ชีสตแ หินชสีตแ หินฟิลไลตแ 
หินชนวนและหินออน พบแผขยายตัวบริเวณ อ้าเภอปุาบอน อ้าเภอศรีนครินทรแ อ้าเภอศรีบรรพต อ้าเภอปุา
พะยอม จังหวัดพัทลุง อ้าเภอจุฬาภรณแ อ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และบริเวณจังหวัดสตูล ความ
ลึกถึงชั้นหินใหน้้าอยูในชวง 20-50 เมตร ปริมาณน้้าที่ไดอยูในเกณฑแนอยกวา 2-10 ลูกบาศกแเมตรตอชั่วโมง 
คุณภาพน้้าดี 

ที่มา: ส านักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ าบาดาล (2555), รายงานฉบับสมบูรณ์พื้นที่ภาคใต้ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

สถานการณแน้้าบาดาลแองน้้าบาดาลระนอง-สตูล 

       ปริมาณการใชน้้า พื้นที่แองน้้าบาดาลระนอง-สตูล เพื่อการอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม 
และเกษตรกรรม รายละเอียดดังตาราง 

ตาราง แสดงปริมาณการใช้น้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค (ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี) 

ประปาภูมิภาค หมู่บ้าน/เทศบาล บ่อน้ า
ตื้น 

บ่อ
บาดาล 
เอกชน 

รวมทั้งหมด แหล่งน้ าที่น ามาใช ้
ผิวดิน บาดาล ผิวดิน บาดาล ผิวดิน บาดาล ผิวดิน บาดาล 

3.17 - 3.02 4.65 1.04 1.20 6.18 6.89 47.29 52.71 

ตาราง แสดงปริมาณการใช้น้ าเพื่ออุตสาหกรรม (ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี) 

ประปาภูมิภาค บ่อบาดาล 
เอกชน 

รวมทั้งหมด 
ผิวดิน บาดาล ผิวดิน บาดาล 
0.47 - 2.27 0.47 2.27 
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ตาราง แสดงปริมาณการใช้น้ าเพื่อเกษตรกรรม (ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี) 

บ่อบาดาลเอกชน บ่อน้ าตื้น รวมทั้งหมด 
0.56 1.02 1.57 

คุณภาพน้้าบาดาล  
   จังหวัดสตูล สถานการณแคุณภาพน้้าในปัจจุบัน โดยภาพรวมนั้นมีลักษณะเชนเดียวกัน คือ 

น้้าบอมีคุณภาพน้้าดีขึ้นมาก (ปริมาณคลอไรดแนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร)  
ที่มา: ส านักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ าบาดาล (2558)  
รายงานฉบับสมบูรณ์พื้นที่ภาคใต้ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

จ้านวนบอน้้าบาดาล  
   ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จังหวัดสตูล มีบอน้้าบาดาลที่มาขออนุญาตเจาะเพ่ืออุปโภคหรือ

บริโภค ธุรกิจ และเกษตรกรรม ณ ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสตูล จ้านวน ๔๑ บอ 
และบอบาดาลที่ส้านักงานทรัพยากรน้้าบาดาลเขต ๑๒ ด้าเนินการเจาะ จ้านวน ๑๙ บอ บอบาดาลสะสมที่มา
ขออนุญาตเจาะ ณ ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสตูล รวมทั้งสิ้น จ้านวน 654 บอ 
รายละเอียดดังตาราง 

ตาราง จ านวนบ่อบาดาลในท้องที่จังหวัดสตูล ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕๖๓ 

ข้อมูล 
จ านวนบ่อบาดาล (บ่อ) 

2559 2560 2561 2562 2563 
๑.บ่อบาดาลที่ขออนุญาตเจาะ ณ ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล 

71 52 40 43 41 

๒.บ่อบาดาลที่ส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต ๑๒ 
ด าเนินการเจาะ 

19 24 12 - 19 

3.ข้อมูลบ่อบาดาลรวมสะสมทีม่าขออนุญาตเจาะ  
ณ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม 

478 530 570 613 654 

ที่มา: ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, มกราคม 25๖๔ 

พัฒนาแหล่งน ้าในปัจจุบัน 
จังหวัดสตูลไดมีการพัฒนาแหลงน้้า เพ่ือน้ามาใชประโยชนแดานอุปโภคและบริโภค       

เพ่ือการเกษตร นอกจากนั้นยังชวยบรรเทาอุทกภัยในชวงฤดูฝนอีกดวย มีหนวยงานตาง ๆ เขาด้าเนินงานหลาย
หนวยงาน เชน กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้้า และกรมพัฒนาที่ดิน เป็นตน ส้าหรับ
การพัฒนาแหลงน้้าใตดินและบอน้้าตื้น การพัฒนาน้้าใตดินขึ้นมาใช มีการกระจายอยูทั่วไป สวนใหญมีการน้า
ขึ้นมาใชเพ่ือการอุปโภคและบริโภค ปริมาณน้้าที่สูบขึ้นมาใชมีตั้งแตเล็กนอยจนถึง ๘ ลูกบาศกแเมตรตอชั่วโมง 
บางแหงมีปริมาณน้้ามากถึง ๕๐ ลูกบาศกแเมตรตอชั่วโมง ความลึกของชั้นหินมีตั้งแต ๖-๔๐ เมตร และน้้าอยูใน
เกณฑแคุณภาพดี น้้าที่ไดสวนใหญจะเพียงพอตอการอุปโภคและบริโภคเทานั้น ยังไมมีการพัฒนามาใช          
ทางการเกษตร  
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สภาพปัญหาและแนวทางในการบริหารจัดการน ้า 
   พ้ืนที่ตนน้้า 

 สภาพภูมิประเทศของจังหวัดสตูล พ้ืนที่ตนน้้ามาจากพ้ืนที่ปุาที่เป็นภูเขาอยูทางดาน      
ทิศเหนือและทิศตะวันออก เป็นที่ชั้นคุณภาพลุมน้้า 1A และ 1B ซึ่งมีศักยภาพเหมาะสมเป็นพ้ืนที่ตนน้้า  
มีปัญหาการลักลอบตัดไม น้าไปแปรรูปจ้าหนาย และการตัดไมเพ่ือเปลี่ยนเป็นสวนยางพารา พ้ืนที่ปุาไมลดลง
เฉลี่ยปีละหลายพันไร เชน ในบริเวณปุาอนุรักษแและบริเวณเขตติดตอของอุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุแสัตวแ
ปุาโดยเฉพาะในพ้ืนที่ตนน้้าของอ้าเภอควนกาหลง อ้าเภอควนโดน และอ้าเภอละงู การบุกรุกปุาเพ่ือท้าการเกษตร
ในพ้ืนที่ตนน้้า สงผลใหความชุมชื้นของผืนปุาลดลง น้้าฝนกระทบผิวดินโดยตรง ไหลเร็ว เกิดการชะลาง
พังทลายของดินในระดับรุนแรงถึงรุนแรงมากประมาณรอยละ 0.3 ของพ้ืนที่ ซึ่งถือวาปัญหาการชะลาง
พังทลายยังมีนอย น้้าปุาไหลหลากจากตนน้้าลงมามาก จนเกิดน้้าลนตลิ่งในล้าน้้าสาขา ซึ่งมีความลาดชันสูง 
และหนาตัดของล้าน้้ามีความกวางไมสม่้าเสมอ เขาทวมพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นเวลาชวงสั้น ๆ 

   พ้ืนที่กลางน้้า 
 มีปัญหาการขาดแคลนน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และในการสนับสนุนการทองเที่ยว 
ส้าหรับการขาดแคลนน้้าเพ่ือการเกษตรมีนอยถึงปานกลาง เฉพาะพ้ืนที่ที่มีการท้านา การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนขาดการควบคุมและการวางแผนอยางเหมาะสม มีการกอสรางสิ่งกีดขวางทางน้้าตาง ๆ การถมที่ดินใน
พ้ืนทีแ่กมลิงธรรมชาติ ซึ่งเป็นเหตุใหมีพ้ืนที่กักเก็บน้้าและทางระบายน้้าลดลง แมจะมีการสรางทอลอดแลวแตก็
ยังมีไมมากพอ หรือมีขนาดเล็กเกินไปที่จะระบายน้้าไดทัน รวมทั้งระบบเก็บกักน้้าและชะลอน้้าหลากในลุมน้้า
กอนที่จะไหลเขาสูเขตเมืองและชุมชนมีไมเพียงพอ 

 พ้ืนที่ปลายน้้า 
 การทองเที่ยวและการพัฒนาที่กระจายตัวท้าใหมีปัญหาขยะ น้้าเสีย และการบุกรุก          
ปุาชายเลน เพ่ือประกอบธุรกิจ 

 8.2 ปุาไม้ 
    (1) การปุาไม 

พ้ืนที่ปุา จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ทั้งหมด ๑,๘๘๗,๑๐๔.๔๔ ไร(นับรวมพ้ืนที่ที่เป็นสวนของน้้าทะเล  
กรณีไมนับสวนที่เป็นน้้าทะเล มีเนื้อที่ ๑,๕๔๙,๓๖๓ ไร) หรือเทากับ ๓,๐๑๙.๓๗ ตารางกิโลเมตร มีสภาพปุา 
ที่มีความหลากหลายทั้งปุาบกและปุาชายเลน มีพ้ืนที่ปุาตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี ทั้งสิ้นจ้านวน 
๘๗๙,๓๕๕.๗๖ ไร คิดเป็นรอยละ ๔๖.๕๙ ของพ้ืนที่จังหวัด ปี ๒๕61 จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ปุาคิดเป็นรอยละ 
๓๙.๙๘ (๗๕4,742.๗๗ ไร) ตอมาใน ปี ๒๕๖๒ มีพ้ืนที่ปุาเพ่ิมขึ้นเป็นรอยละ ๔๐.14 (757,523.63 ไร) (ขอมูล
สถิติกรมปุาไม ๒๕๖2, กรมปุาไม)รายละเอียดดังตาราง แบงออกเป็นปุาบก(ปุาสงวนแหงชาติ ๑๓ ปุา ปุาไม
ถาวร ๑ ปุา เขตรักษาพันธุแสัตวแปุา ๑ แหง เขตหามลาสัตวแปุา ๑ แหง) เนื้อที่รวมประมาณ ๕๕๖,๖๕๐ ไร และ
ปุาชายเลน (ปุาสงวนแหงชาติ ปุาชายเลน ๕ ปุา ปุาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งบางสวนซอนกับปุาสงวน
แหงชาติ) ปุาชายเลน ๕ ปุา เนื้อที่รวมประมาณ จ้านวน ๓๒๒,๗๐๕.๗๖ ไร หรือคิดเป็นรอยละ ๑๗.๑๐ ของ
พ้ืนที่จังหวัด  

ตารางแสดงข้อมูลพ้ืนที่ปุาไมจ้งัหวัดสตูล 

ป ี พื้นที่จังหวัด(ไร่) 
พื้นที่ปุาไม้ 

ไร่ ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 
๒๕๕๙ ๑,๘๘๗,๑๐๔.๔๔ ๗๔๑,๘๘๕.๒๓ ๑,๑๘๗.๐๒ ๓๙.๓๑ 
๒๕๖๐ ๑,๘๘๗,๗๐๔.๔๔ ๗๔๕,๕๘๕.๗๗ ๑,๑๙๒.๙๓ ๓๙.๕๑ 
๒๕๖1 ๑,๘๘๗,๗๐๔.๔๔ ๗๕4,742.๗๗ ๑,207.58 ๓๙.98 
2562 1,887,104.44 757,523.63 1,212.04 40.14 

ที่มา: ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ๒๕๖2, กรมป่าไม ้



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องคแการบริหารสวนจังหวัดสตูล หนา 106 
 
 

 
 

    พ้ืนที่ปุาไม แยกออกเป็น พ้ืนที่ปุาสงวนแหงชาติ ๑๘ ปุา (ตามกฎกระทรวง) เนื้อที่รวมประมาณ 
๗๒๙,๙๗๔.๕๕ ไร แบงเป็น ปุาบก ๑๓ ปุา เนื้อที่รวมประมาณ ๔๕๒,๕๓๘ ไร ปุาชายเลน ๕ ปุา เนื้อที่รวม 
ประมาณ ๒๗๗,๔๓๖.๕๕ ไร พ้ืนที่ปุาไมถาวรของชาติ(ตามมติคณะรัฐมนตรี) ๑ ปุา เนื้อที่ประมาณ ๓,๐๙๒ ไร 
เขตหามลาสัตวแปุา(ตามประกาศกระทรวงฯ) จ้านวน ๑ แหง เนื้อที่ ๑๒,๗๗๐ ไร ปุาชายเลน ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ และวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓) เนื้อที่
ประมาณ ๓๒๒,๗๐๕.๗๖ ไร (ทับซอนกับปุาชายเลนที่เป็นปุาสงวนแหงชาติ เนื้อที่ประมาณ ๒๗๗,๔๓๖.๕๕ ไร) 
พ้ืนที่อุทยานแหงชาติ (ตามพระราชกฤษฎีกา) จ้านวน ๓ แหง เนื้อที่ ๑,๒๔๑,๔๐๖.๒๕ ไร พ้ืนที่วนอุทยาน 
(ตามประกาศกรมปุาไม) จ้านวน ๑ แหง เนื้อที่ ๑๑,๐๗๗.๒๕ ไร พ้ืนที่เขตรักษาพันธุแสัตวแปุา (ตามพระราช
กฤษฎีกา) จ้านวน ๒ แหง เนื้อที่ ๑๗๑,๒๖๒.๑๔ ไร รายละเอียดดังตาราง 

    การส้ารวจการถือครองและการพิสูจนแการครอบครองที่ดินของราษฎรในพ้ืนที่ปุาตามมติคณะ 
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ในพ้ืนที่ปุาอนุรักษแ (อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุแสัตวแปุาเขตหามลา
สัตวแปุา)ไดส้ารวจการถือครองไว รวม ๓,๕๓๑ ราย ๔,๙๕๗ แปลง เนื้อท่ี ๔๒,๙๘๕ ไร ในพ้ืนที่ปุาสงวนแหงชาติ 
ไดส้ารวจการถือครองไว รวม ๕,๐๓๗ ราย ๗,๐๕๐ แปลง เนื้อที่ ๔๕,๗๘๗ ไร รวมทั้งสิ้น ๘,๕๖๘ ราย ๑๒,๐๐๗ 
แปลง เนื้อที่ ๘๘,๗๗๓ ไร ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการพิสูจนแสิทธิ์ของกรมอุทยานแหงชาติสัตวแปุาและพันธุแพืช 
และกรมปุาไม โดยพื้นที่จ้านวนนี้เป็นพื้นที่สวนยางพาราของราษฎรรอยละ ๗๕  

ตารางแสดงข้อมูลสรุปพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติในท้องที่จังหวัดสตูล 

ล าดับ
ที ่

ชื่อปุาสงวนแห่งชาต ิ
/ปุาคุ้มครอง/ที่ตั้ง 

เนื้อที่ ประมาณ 
(ไร่) ประกาศตามกฎกระทรวง 

๑ ปุาควนบ่อน้ า 
ทองที่ต้าบลปูยู อ้าเภอเมืองสตูล 

๔๐๐ ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๓ (พ.ศ.๒๔๙๙) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองและ  
ปุาสงวน พุทธศักราช ๒๔๘๑ ลงวันท่ี ๑๓ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ (พระราชกฤษฎีกา 
ปุาคุมครอง ลงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๔๘๘) 

๒ ปุากุบังและปุาปโุล๊ต 
ทองที่ต้าบลควนสตอ ต้าบล 
วังประจัน อ้าเภอควนโดน และ
ต้าบลเกตรี  ต้าบลคลองขุด  
ต้าบลปูยู  อ้าเภอเมืองสตูล 

๑๐๗,๐๒๕ ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๑๔๐  
(พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ปุาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันท่ี ๓๐ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๓ ปุาเขาค้อม ปุาเขาแดง และปาุ
เขาใหญ ่
ทองที่ต้าบลทุงนุย  
ต้าบลควนกาหลง  
อ้าเภอควนกาหลง 

๕๕,๔๐๘ ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๗๙๐ (พ.ศ.๒๕๒๐) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติปุาสงวนแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันท่ี ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๔ ปุาควนกาหลง 
ทองที่ต้าบลควนกาหลง  
ต้าบลอุใดเจริญ  
อ้าเภอควนกาหลง 

๑๑,๘๘๗ ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๒๗๔  
(พ.ศ.๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ปุาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันท่ี ๒๕ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อปุาสงวนแห่งชาต ิ
/ปุาคุ้มครอง/ที่ตั้ง 

เนื้อที่ ประมาณ 
(ไร่) ประกาศตามกฎกระทรวง 

๕ ปุาเขาหมาไม่หยก 
ทองที่ต้าบลทุงนุย  
ต้าบลควนกาหลง  
อ้าเภอควนกาหลง 

๑๓,๑๒๕ ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๒๘๖  
(พ.ศ.๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ปุาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ลงวันท่ี ๑๕ 
กุมภาพันธแ พ.ศ.๒๕๑๑ 

๖ ปุาควนโต๊ะอม ปุาควนขี้หมา  
และปุาควนท่าหิน 
ทองที่ต้าบลควนขัน  
ต้าบลเจ฿ะบิลัง ต้าบลบานควน 
อ้าเภอเมืองสตูล 

๑๑,๓๐๖ ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๑๐๕  
(พ.ศ.๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ปุาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ลงวันท่ี ๑๗ ธันวาคม 
พ.ศ.๒๕๐๘ (พระราชกฤษฎกีาปาุคุมครอง ลงวันท่ี 
๒๙ มถิุนายน ๒๔๘๘) 

 ๗ ปุาหัวกะหมิง 
ทองที่ต้าบลทุงนุย  
อ้าเภอควนกาหลง และ 
ต้าบลวังประจัน อ้าเภอควนโดน 

๙๑,๖๔๓ ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๑๔๒  
(พ.ศ.๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ปุาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ลงวันท่ี ๓๐ 
กันยายน พ.ศ.๒๕๐๙ 

๘ ปุาดงเชือกช้าง 
ทองที่ต้าบลทุงนุย  
อ้าเภอควนกาหลง 

๒๘,๖๒๕ ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๓๒๑  
(พ.ศ.๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ปุาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ลงวันท่ี ๑๖ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๑ (พระราชกฤษฎีกา  
ปุาคุมครอง ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๑) 

๙ ปุาควนบารายี ปุาควนโรงพัก  
และปุาควนสังหยุด 
ทองที่ต้าบลนาทอน  
อ้าเภอทุงหวา 

๙,๖๘๗.๕๐ ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๑๓๐  
(พ.ศ.๒๕๐๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
คุมครองและสงวนปุา พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
ลงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๕ (พระราช
กฤษฎีกา หวงหามท่ีดินในราชการกรมปุาไม 
ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๔๘๘) 

๑๐ ปุาพยอมงาม 
ทองที่ต้าบลละงู อ้าเภอละงู 

๔,๑๘๗.๕๐ ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๑๓๘  
(พ.ศ.๒๕๐๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
คุมครองและสงวนปุา พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๕  

๑๑ ปุาตระ ปุาห้วยหลอด  
และปุาเขาขุมทรัพย ์
ทองที่ต้าบลนาทอน  
ต้าบลทุงหวา ต้าบลปุาแกบอหิน 
อ้าเภอทุงหวา 

๙๓,๗๕๐ ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๑๔๒  
(พ.ศ.๒๕๐๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
คุมครองและสงวนปุา พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๕ 

๑๒ ปุาควนทัง และปุาเขาขาว 
ทองที่ต้าบลก้าแพง ต้าบลเขาขาว  
ต้าบลน้้าผุด อ้าเภอละงู  
และต้าบลนาทอน อ้าเภอทุงหวา 

๒๓,๖๑๙ ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๓๕  
(พ.ศ.๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ปุาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ลงวันท่ี ๒๘ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๗ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อปุาสงวนแห่งชาต ิ
/ปุาคุ้มครอง/ที่ตั้ง 

เนื้อที่ ประมาณ 
(ไร่) ประกาศตามกฎกระทรวง 

๑๓ ปุาห้วยบ่วง ปุาเขาแดง  
และปุาเขาโต๊ะด ู
ทองที่ต้าบลก้าแพง อ้าเภอละงู 

๑,๘๗๕ ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๑๔๑  
(พ.ศ.๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ปุาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ลงวันท่ี ๓๐ 
กันยายน พ.ศ.๒๕๐๙ 

๑๔ ปุาเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ ๑ 
ทองที่ต้าบลขอนคลาน  
ต้าบลทุงหวา ต้าบลทุงบุหลัง 
ต้าบลนาทอน อ้าเภอทุงหวา และ
ต้าบลแหลมสน ต้าบลก้าแพง 
ต้าบลปากน้้า อ้าเภอละงู 

๘๙,๒๘๑ ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๒๖๑  
(พ.ศ.๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ปุาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ลงวันท่ี ๑๕ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๐ 

๑๕ ปุาเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ ๒ 
ทองที่ต้าบลละงู อ้าเภอละงู  
และต้าบลแป-ระ ต้าบลทาแพ  
ต้าบลสาคร ต้าบลทาเรือ  
อ้าเภอทาแพ 

๒๕,๙๕๐ ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๑๘  
(พ.ศ.๒๕๐๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
คุมครองและสงวนปุา พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
ลงวันท่ี ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๑ 

๑๖ ปุาเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ ๓  
ปุาปาเต๊ะ และปุาปลักจูด 
ทองที่ต้าบลเจ฿ะบิลัง ต้าบลฉลุง  
อ้าเภอเมืองสตูล 

๓๐,๕๙๓.๗๕ ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๑๒๒  
(พ.ศ.๒๕๐๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
คุมครองและสงวนปุา พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
ลงวันท่ี ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๕ 

๑๗ ปุาเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ ๔  
ปุาเจ๊ะบิลัง ปุาตันหยงโป  
และปุาต ามะลัง 
ทองท่ีต้าบลเจ฿ะบิลัง ต้าบลตันหยง
โป  ต้าบลต้ามะลัง ต้าบลควนขัน 
อ้าเภอเมืองสตูล 

๕๕,๖๘๗ ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๑๑๘  
(พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ปุาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ 
ลงวันท่ี ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๙ 

๑๘ ปุาเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ ๕ 
ทองที่ต้าบลคลองขุด ต้าบลปูยู  
ต้าบลต้ามะลัง อ้าเภอเมืองสตูล 

๗๕,๙๒๔.๘๐ ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๒๐๐  
(พ.ศ.๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
คุมครองและสงวนปุา พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
ลงวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธแ พ.ศ.๒๕๐๗ และ
ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๙๒๗  
(พ.ศ.๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ปุาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ 
ลงวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธแ พ.ศ.๒๕๒๔ 

ที่มา: ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, มกราคม ๒๕๖๔ 
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ตารางแสดงข้อมูลสรุปปุาที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ(ปุาไม้ถาวร) ในท้องที่จังหวัดสตูล 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อปุาไม้ถาวร/ที่ตั้ง 
เนื้อที ่

ประมาณ (ไร่) 
ประกาศตามมติคณะรัฐมนตรี 

๑ ปุาควนทังและปุาเขาขาว 
ทองที่ต้าบลน้้าผุด ต้าบลเขาขาว  
ต้าบลก้าแพง อ้าเภอละงู 

๓,๐๙๒ ประกาศตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๙ 
กุมภาพันธแ ๒๕๑๔ 

ที่มา: ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, มกราคม ๒๕๖4 

ตารางแสดงข้อมูลสรุปพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ในท้องที่จังหวัดสตูล 
 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่ออุทยานแห่งชาติ/ที่ตั้ง 
เนื้อที่ 

ประมาณ (ไร่) 
ประกาศตามพระราชกฤษฎีกา 

๑ ทะเลบัน 
ทองที่ต้าบลควนสตอ อ้าเภอควนโดน และ
ต้าบลเกตรี ต้าบลบานควน ต้าบลปูยู 
อ้าเภอเมืองสตูล 

๑๒๒,๕๐๐ 
 

พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๓๔ ลงวันท่ี ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๓๔ (ฉบับเดิม พ.ศ.๒๕๒๓) 
 

๒ ตะรุเตา  
ทองที่ต้าบลเกาะสาหราย อ้าเภอเมืองสตูล 

๙๓๑,๒๕๐ พระราชกฤษฎีกา พ.ศ.๒๕๑๗ ลงวันท่ี  
๖ เมษายน ๒๕๑๗ 

๓ หมู่เกาะเภตรา 
ทองที่ต้าบลขอนคลาน อ้าเภอทุงหวา และ
ต้าบลแหลมสน ต้าบลปากน้้า อ้าเภอละงู 

๓๐๘,๙๘๗ พระราชกฤษฎีกา พ.ศ.๒๕๒๗ ลงวันท่ี ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๒๗ 

ที่มา: ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, มกราคม ๒๕๖๔ 

ตาราง แสดงข้อมูลสรุปพื้นที่วนอุทยาน ในท้องที่จังหวัดสตูล 
 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อวนอุทยานแห่งชาติ/ที่ตั้ง 
เนื้อที่ประมาณ 

(ไร่) 
ประกาศตามพระราชกฤษฎีกา 

๑ น้ าตกธาราสวรรค์ 
ทองที่ต้าบลควนกาหลง  
อ้าเภอควนกาหลง 

๑๑,๐๗๗.๒๕ ประกาศกรมปุาไม  พ.ศ.๒๕๓๔ ลงวันท่ี ๒๓ 
กรกฎาคม ๒๕๓๙ 

ที่มา: ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, มกราคม ๒๕๖๔ 

ตาราง แสดงข้อมูลสรุปพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ปุา ในท้องที่จังหวัดสตูล 
 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ปุา/ทีต่ั้ง 
เนื้อที่ ประมาณ 

(ไร่) 
ประกาศตามพระราชกฤษฎีกา 

๑ หนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา 
ทองที่ต้าบลฉลุง ต้าบลควนโพธิ์ 
อ้าเภอเมืองสตูล และต้าบลควนโดน 
ต้าบลยานซื่อ อ้าเภอควนโดน 

๑๒,๗๗๐ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณแ  
ลงวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๔ (ฉบับเดิม ๗ 
พฤษภาคม ๒๕๒๓) 

ที่มา: ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, มกราคม ๒๕๖๔ 
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ตาราง แสดงข้อมูลสรุปพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา ในท้องท่ีจังหวัดสตูล 
 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อเขตรักษาพนัธุ์สัตว์ปุา/ทีต่ัง้ 
เนื้อที่ประมาณ 

(ไร่) 
ประกาศตามพระราชกฤษฎีกา 

๑ เขาบรรทัด 
ทองที่ต้าบลทุงหวา อ้าเภอทุงหวา  
ต้าบลนิคมพัฒนา อ้าเภอมะนัง  
และต้าบลทุงนุย อ้าเภอควนกาหลง 

๘๘,๒๕๐ พระราชกฤษฎีกา พ.ศ.๒๕๑๘ ลงวันท่ี ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๑๘ 

๒ โตนงาช้าง  
- ทองที่ต้าบลทุงนุย อ้าเภอควนกาหลง 
- ทองที่ต้าบลทุงนุย อ้าเภอควนกาหลง
และต้าบลวังประจัน อ้าเภอควนโดน 

๘๓,๐๑๒.๑๔ 
๒๙,๑๖๖ 

 
๕๓,๘๔๖.๑๔ 

 
 

พระราชกฤษฎีกา พ.ศ.๒๕๒๑  
ลงวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๒๑ 
พระราชกฤษฎีกา ขยายเขตรักษาพันธุแสัตวแ
ปุา ปุาโตนงาชาง(เพิ่มเติม ลงวันท่ี ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ที่มา: ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, มกราคม ๒๕๖๔ 
 

     8.3  ภูเขา 

       จังหวัดสตูลมีเทือกเขาท่ีส้าคัญ คือ ภูเขาสันกาลาคีรี และมีภูเขาที่ส้าคัญ ไดแก เขาจีน เขาพญา
บังสา เขาหัวกาหมิง เขาใหญ เขาทะนาน เขาควนกาหลง และเขาโต฿ะพญาวัง 

8.4 ขยะมูลฝอย  

                จังหวัดสตูลมีขยะประมาณ 1 แสนตันตอปี ในปี 2563 มีปริมาณขยะวันละ ๓๐4.62 ตัน 
รวม 111,187.62 ตัน/ปี เพิ่มขึ้นจากปี 2562 คิดเป็นรอยละ 0.64 ขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสตูล                 
มีแนวโนมสูงขึ้นตามจ้านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น มีสัดสวนการน้าขยะไปใชประโยชนแไดเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 
2562 อยูที่รอยละ 59.5 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ขยะมูลฝอยไมไดรับการก้าจัดอยางถูกหลักสุขาภิบาล
และมีขยะมูลฝอยตกคางเนื ่องจากขาดแคลนอุปกรณแยานพาหนะในการจัดเก็บและขนสงปริมาณขยะ
เพิ่มขึ้นเนื่องจากจ้านวนประชากรและจ้านวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ขาดการบูรณาการรวมกันระหวาง
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งประชาชนขาดความรูความเขาใจและการมีสวนรวมในการลดคัดแยก
และน้ากลับมาใชใหมหรือสรางมูลคาจากขยะ หนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัดสตูลโดยเฉพาะอยางยิ ่ง
ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมจังหวัดสตูลรวมกับองคแกรปกครองสวนทองถิ ่นในพื้นที่                 
หามาตรการตาง ๆ ในการแกไขปัญหาในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งสงเสริมใหภาคประชาชน เยาวชน  
เขามามีสวนรวมในการคัดแยกขยะที่ตนทาง ควรบริหารจัดการขยะที่มาพรอมกับความเจริญในพ้ืนที่  

 ขยะอันตรายจากชุมชน  ในปี ๒๕63 มีขยะอันตรายจากชุมชนเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสตูล จ้านวน 
808.41 ตัน (ค้านวณภายใตฐานประชากร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕62 และอัตราการ
เกิดขยะอันตรายจากชุมชนเฉลี่ย ระดับเทศบาลเมือง 3.374 กิโลกรัม/คน/ปี เทศบาลต้าบล 3.217 กิโลกรัม/
คน/ปี และองคแการบริหารสวนต้าบล 2.306 กิโลกรัม/คน/ปี) แบงเป็นขยะอันตรายจากชุมชนที่เกิดขึ้นในเขต
เทศบาล จ้านวน ๗ แหง 210.26 ตัน/ปี และองคแการบริหารสวนต้าบล ๓๔ แหง 598.15 ตัน/ปี คิดเป็นรอยละ 
26 และ 74 ตามล้าดับ รายละเอียดดังตาราง 
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ตาราง ข้อมูลปริมาณขยะอันตรายชุมชน จังหวัดสตูล ปี 2563 

ล าดับที ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปริมาณขยะอันตรายจากชุมชน(ตัน/ป)ี 
1 เทศบาลเมืองสตูล 80.43 
2 เทศบาลตา้บลเจ฿ะบลิัง 12.99 
3 เทศบาลตา้บลฉลุง 7.57 
4 เทศบาลตา้บลคลองขุด 65.16 
5 เทศบาลตา้บลควนโดน 17.48 
6 เทศบาลตา้บลทุงหวา 10.55 
7 เทศบาลตา้บลก้าแพง 16.09 
8 องคแการบริหารสวนต้าบลเกตรี 15.51 
9 องคแการบริหารสวนต้าบลเกาะสาหราย 12.18 

10 องคแการบริหารสวนต้าบลควนขนั 17.31 
11 องคแการบริหารสวนต้าบลควนโพธิ์ 13.80 
12 องคแการบริหารสวนต้าบลเจ฿ะบลิัง 14.62 
13 องคแการบริหารสวนต้าบลฉลุง 26.24 
14 องคแการบริหารสวนต้าบลตนัหยงโป 7.17 
15 องคแการบริหารสวนต้าบลตา้มะลัง 11.29 
16 องคแการบริหารสวนต้าบลบานควน 25.65 
17 องคแการบริหารสวนต้าบลปูย ู 7.25 
18 องคแการบริหารสวนต้าบลควนโดน 14.38 
19 องคแการบริหารสวนต้าบลควนสตอ 19.35 
20 องคแการบริหารสวนต้าบลยานซือ่ 8.58 
21 องคแการบริหารสวนต้าบลวงัประจัน 7.17 
22 องคแการบริหารสวนต้าบลทาแพ 23.95 
23 องคแการบริหารสวนต้าบลทาเรือ 17.78 
24 องคแการบริหารสวนต้าบลแป-ระ 14.27 
25 องคแการบริหารสวนต้าบลสาคร 18.38 
26 องคแการบริหารสวนต้าบลควนกาหลง 33.94 
27 องคแการบริหารสวนต้าบลทุงนุย 27.21 
28 องคแการบริหารสวนต้าบลอุใดเจริญ 20.10 
29 องคแการบริหารสวนต้าบลกา้แพง 32.13 
30 องคแการบริหารสวนต้าบลเขาขาว 15.17 
31 องคแการบริหารสวนต้าบลน้้าผุด 21.87 
32 องคแการบริหารสวนต้าบลปากน้า้ 25.59 
33 องคแการบริหารสวนต้าบลละงู 53.49 
34 องคแการบริหารสวนต้าบลแหลมสน 8.80 
35 องคแการบริหารสวนต้าบลขอนคลาน 6.50 
36 องคแการบริหารสวนต้าบลทุงบุหลัง 5.41 
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ล าดับที ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปริมาณขยะอันตรายจากชุมชน(ตัน/ป)ี 

37 องคแการบริหารสวนต้าบลทุงหวา 9.28 
38 องคแการบริหารสวนต้าบลนาทอน 17.03 
39 องคแการบริหารสวนต้าบลปุาแกบอหิน 10.32 
40 องคแการบริหารสวนต้าบลนิคมพัฒนา 17.86 
41 องคแการบริหารสวนต้าบลปาลแมพัฒนา 24.57 

รวม (ตัน) 808.41 

    หมายเหตุ  เป็นการค านวณภายใต้ฐานประชากร ปี ๒๕62 

 จากผลการด้าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องคแการบริหารสวนจังหวัดสตูลไดบูรณา
การความรวมมือจากทุกภาคสวน และสามารถรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ไดเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ดังจะ
เห็นไดจากสถิติปริมาณของเสียอันตรายที่รวบรวมได และขนสงไปบ้าบัด และก้าจัดตามหลักวิชาการ ตั้งแต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 ปริมาณทั้งสิ้น 490, 1,510, 2,000, 6,657.4 และ 12,144.9 
กิโลกรัม/ปี ตามล้าดับ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สามารถรวบรวมไดเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2562 จ้านวน 7,010.9 กิโลกรัม ดังตาราง 

ตารางสรุปปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนที่รวบรวมขนส่งไปบ าบัด และก าจัด ตามหลักวิชาการ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนในพื้นที่จังหวัดสตูล              

ที่ขนส่งไปบ าบัด และก าจัดตามหลักวิชาการ 
กิโลกรัม/ปี ตัน/ปี 

2558 490.00 0.49 
2559 1,510.oo 1.51 
2560 2,000.00 2.00 
2561 5,134.00 5.13 
2562 6,657.40 6.66 
2563 12,144.90 12.14 
รวม 27,936.30 27.93 

ที่มา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ณ กันยายน 2564  

การจัดส่งของเสียอันตรายจากชุมชนไปบ าบัด และก าจัดตามหลักวิชาการ 
ปริมาณที่ส่งก าจัด 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดด้าเนินการขนสงของเสียอันตรายจากชุมชน         
ไปบ้าบัด และก้าจัด ตามหลักวิชาการ จ้านวน 2 ครั้ง สรุปดังนี้ 

- ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 
จ้านวน 1 เที่ยว ปริมาณ 5,500 กิโลกรัม 

- ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563  
จ้านวน 1 เที่ยว ปริมาณ 6,644.90 กิโลกรัม 

รวมปริมาณท้ังสิ้น 12,144.9 กิโลกรัม 
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  โดยองคแการบริหารสวนจังหวัดสตูล วาจาง บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสตแ เทคโนโลยี (1999) จ้ากัด 
(มหาชน) ด้าเนินการขนสงของเสียอันตรายจากชุมชนไปบ้าบัด และก้าจัด ตามหลักวิชาการ ณ ศูนยแบริหารการ
จัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอม จังหวัดสระแกว จ้านวน 2 ครั้ง 
 

ตาราง รายละเอียดปริมาณขยะอันตรายชุมชนที่รวบรวมได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
ล้าดับ 

 

 
พื้นที่/หนวยงาน 

ประเภทขยะอันตราย (กิโลกรัม) 

หลอดไฟ 
ถานไฟฉาย
/แบตเตอรี่ 

กระปอง
สเปรยแ 

อุปกรณแ
อิเล็กทรอนิกสแ 

ตลับหมึก อื่นๆ รวม 

1 องคแกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

3,642.9 14.6 522.5 3,637.3 268.3 49.8 8,135.4 

 1.1 อ้าเภอเมือง 832.4 44.8 320.5 793.9 132.1 11.5 2,135.2 
 1.2 อ้าเภอควนโดน 327.3 8.6 42.8 346.2 9.4 6.3 740.6 
 1.3 อ้าเภอทาแพ 494 0.1 11 596.4 24 0 1,125.5 
 1.4 อ้าเภอควน

กาหลง 293.9 0 12.7 304 25.7 1.1 637.4 
 1.5 อ้าเภอมะนัง 175.3 3 8 0 3.2 7.8 197.3 
 1.6 อ้าเภอทุงหวา 732 33 52.5 1,491 28 23 2,359.5 
 1.7 อ้าเภอละงู 788 55.5 72 105.8 45.9 0.1 1,067.3 

2 หนวยงานราชการ 150.6 9.7 27.4 4 154.5 51.2 397.4 
3 สถานพยาบาล 228.4 56.4 276.3 53 184 2,344.1 3,142.2 
4 รัฐวิสาหกิจ 7.8 0 0 0 4.5 0 12.3 

รวม 4,029.70 211.10 823.20 3,694.30 611.30 2,445.10 11,814.70 
คิดเป็นร้อยละ (%) 34.11 1.79 6.97 31.27 5.17 20.70 100 

รวมสุทธิ* 12,144.9 
หมายเหต ุ * น้ าหนกัสุทธิเมื่อผ่านการชั่งน้ าหนกั ณ ศูนยบ์รหิารการจัดการทรพัยากรสิ่งแวดล้อม 

  บรษิทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) จังหวดัสระแก้ว 
 

 การก้าจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบนั จากการส้ารวจขอมูลการจัดการขยะมูลฝอย ในป ี๒๕๖๓ พบวา  
   1) องคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล จ้านวน 2 แหง 
ไดแก ศูนยแก้าจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองสตูล ศูนยแก้าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ 1 เทศบาล
ต้าบลก้าแพง สถานที่ก้าจัดขยะ  มูลฝอยแบบยอมรับได (Appropriated Landfill) จ้านวน 1 แหง ไดแก บอฝัง
กลบขยะแบบประยุกตแ เทศบาลต้าบลคลองขุด  
   2) สถานที่ที่ก้าจัดขยะมูลฝอยที่ไมถูกหลักสุขาภิบาล จ้านวน 10 แหง  
   - ปิดการใชงานไปแลว จ้านวน 8 แหง ไดแก สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลต้าบล
ฉลุง องคแการบริหารสวนต้าบลควนโพธิ์ องคแการบริหารสวนต้าบลทาแพ องคแการบริหารสวนต้าบลทาเรือ 
องคแการบริหารสวนต้าบลปากน้้า องคแการบริหารสวนต้าบลควนกาหลง องคแการบริหารสวนต้าบลทุงนุย และ
เทศบาลต้าบลทุงหวา  
   - ยังคงด้าเนินการอยู จ้านวน 2 แหง ไดแก สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย ขององคแการ
บริหารสวนต้าบลต้ามะลัง และองคแการบริหารสวนต้าบลปูยู  
  โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยตกคางสะสม ณ สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งสิ้นจ้านวน 
9,333 ตัน  
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ตาราง รายละเอียดปริมาณขยะชุมชนที่รวบรวมได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ที ่ อปท. 
รายละเอียด 

สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
ปริมาณขยะ
สะสม (ตัน) 

การจัดการขยะสะสม 

๑ ทม.สตลู ก้าจัดขยะถูกหลักสุขาภิบาลดวยระบบ 
Sanitary Landfill 

-  

๒ ทต.ก้าแพง ก้าจัดขยะถูกหลักสุขาภิบาลดวยระบบ 
Sanitary Landfill 

-  

๓ ทต.ฉลุง สถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอย เป็นแบบเทกอง
กลางแจง โดยยกเลิกการใชงานสถานที่
ก้าจัดขยะมลูฝอยตั้งแตปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ และสงก้าจัด ณ ศูนยแก้าจดัขยะมลู
ฝอยรวม เทศบาลเมืองสตลู  

๐ -ปิดกลบทับดวยดินเรยีบรอยแลว 

๔ ทต.คลองขุด สถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอย ไดรับยกระดับ 
เป็นการก้าจดัแบบยอมรับได
(Appropriated Landfill)  

๐ -ขยะสะสมไดรับการปิดกลบทับดวย
ดิน ไปเรียบรอยแลวตั้งแตปี ๒๕๖๐  

๕ ทต.ทุงหวา สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย เป็นแบบเทกอง
กลางแจง ไดยกเลิกการใชงานเมื่อวันที่ ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ สงก้าจัด ณ ศูนยแก้าจัด
ขยะแบบครบวงจร เทศบาลต้าบลก้าแพง 

๓,๔๑๖ -ยังไมมีการด้าเนินการปรับปรุง/
บ้าบัดเบื้องตน/จัดการขยะสะสม  

๖ อบต.ควนโพธิ ์ ยกเลิกการใชงานสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย
ตั้งแตปีงบประมาณ 2560 ไดสงก้าจัด ณ 
ศูนยแก้าจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมือง
สตูล 

๕๘๘ -ยังไมไดด้าเนินการปรับปรุงพื้นที่ 
แตมีโครงการที่จะขนยายขยะตกคาง
สะสมไปก้าจัดที่ ทม.สตูล และจะปิด
ดินกลบทับพื้นที่เดิม พรอมทั้งท้ารั้ว
ลอมรอบ 

๗ 
อบต.ต้ามะลัง 

 

พื้นที่บนเกาะ : ใชระบบการกา้จัดขยะมลูฝอยดวย
เตาเผาขยะขนาดเล็ก 
พื้นที่บนฝั่ง : เก็บรวบรวมแลวสงกา้จัด ณ ศูนยแ
ก้าจัดขยะเทศบาลเมืองสตูล 

- 
 

 

๘ อบต.ปูย ู ก้าจัดขยะโดยเทกองและเผากลางแจง ซึ่ง
เป็นพื้นที่ติดปุาชายเลน  ๓ 

-ยกเลิกการใชงานจ้านวน ๑ บอ แต
ยังไมไดปรับปรุงพ้ืนท่ี/บ้าบัด
เบื้องตน 

๙ อบต. 
ควนกาหลง 

สถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอย เป็นแบบเทกอง
กลางแจง ยกเลิกใชงานเมื่อเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ น้าขยะไปกา้จัด ณ ศนูยแก้าจัด
ขยะแบบครบวงจร เทศบาลต้าบลก้าแพง 

๑,๒๑๕ -ไมมีการปรับปรุง/บ้าบัดเบื้องตน  

๑๐ อบต.ทาแพ สถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอย เป็นแบบเทกอง
กลางแจง ยกเลิกการใชงาน เมื่อวันท่ี ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ น้าขยะไปก้าจัด ณ ศูนยแ
ก้าจัดขยะแบบครบวงจร เทศบาลต้าบล
ก้าแพง 

๐ -มีการปิดกลบทับดวยดินเรียบรอย
แลว 
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ที ่ อปท. 
รายละเอียด 

สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
ปริมาณขยะ
สะสม (ตัน) 

การจัดการขยะสะสม 

๑๑ อบต.ทาเรือ สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย เป็นแบบเทกอง
กลางแจง อยูใกลล้าหวยสาธารณะ ยกเลิก
การใชงานแลว  

๐ -มีการปิดดินกลบทับเรียบรอยแลว 

๑๒ อบต.ทุงนุย สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย เป็นแบบเทกอง
กลางแจง ยกเลิกการใชงาน เมื่อเดือน
มีนาคม ๒๕๖๒   

๐ -มีการปรับปรุงคันดินโดยรอบ 
และท้าการปดิกลบทับดิน
เรียบรอยแลว 

๑๓ อบต.ปากน้้า สถานท่ีก้าจัดขยะมูลฝอย เป็นแบบเทกอง
กลางแจง ยกเลิกการใชงาน ตั้งแต 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยสงก้า 
จัด ณ ศูนยแก้าจดัขยะแบบครบวงจร 
เทศบาลตา้บลก้าแพง 

๔,๑๑๑ - ยังไมไดด้าเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ี 

   รวม (ตัน) ๙,๓๓๓  

  
               ส้าหรับสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยที่มีการกอสรางระบบก้าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบอยางถูก
หลักสุขาภิบาล มีเพียง ๒ แหง ไดแก ศูนยแก้าจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองสตูล และศูนยแก้าจัดขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร ระยะที่ ๑ เทศบาลต้าบลก้าแพง  
  การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม การแบงกลุมพ้ืนที่เพ่ือรองรับการจัดตั้งศูนยแจัดการขยะมูลฝอย
จังหวัดสตูล ตามบันทึกขอตกลง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๘ ไดแบงกลุมพ้ืนที่เพ่ือรองรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
แบบศูนยแรวม (เดิม) จ้านวน ๓ ศูนยแ และจากการแบงกลุมพ้ืนที่เพ่ือรองรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบ
ศูนยแรวม (ใหม) จ้านวน ๒ ศูนยแ ไดแก 
 1.  ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองสตูล  
            ตั้งอยูบริเวณบานกาลันยีตัน หมูที่ ๕ ถนนวิเศษมยุรา ต้าบลเจ฿ะบิลัง อ้าเภอเมืองจังหวัดสตูล                
มีพ้ืนที่ ๖๙-๒-๖๔ ไร เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองสตูล ตั้งอยูในเขตองคแการบริหารสวนต้าบลเจ฿ะบิลัง              
โดยมีระยะทางหางจากเทศบาลเมืองสตูล ๑๗ กิโลเมตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนเพ่ือกอสรางระบบก้าจัดขยะ
มูลฝอย โดยวิธีการฝังกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ภายใตโครงการถายโอนภายใตแผน       
ปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๕ จากกระทรวง 
วิทยาศาสตรแ เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม จ้านวน ๓๗.๒๒๕ ลานบาท เพื่อกอสรางระบบก้าจัดขยะมูลฝอยแบบฝัง
กลบพรอมครุภัณฑแบางรายการ และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ ไดรับงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จ้านวน ๒๖.๖๖๑ ลานบาท เพ่ือกอสรางระบบก้าจัดขยะมูลฝอยและจัดหาครุภัณฑแ
เพ่ิมเติม ซึ่งด้าเนินการกอสรางบอก้าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ ระยะที่ ๑ ประกอบดวยบอก้าจัดขยะมูลฝอย 
จ้านวน ๒ บอ บอบ้าบัดน้้าเสีย จ้านวน ๔ บอ สามารถรองรับขยะมูลฝอยไดประมาณ ๕๐ ตัน/วัน เริ่มใชก้าจัด
ขยะมูลฝอยเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๕ และสามารถรองรับขยะมูลฝอยจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขณะนี้ท้าการฝัง
กลบเต็มแลว จ้านวน ๑ บอ บอที่ ๒ มีการใชพ้ืนที่ภายในบอไปแลวประมาณรอยละ ๙๐ พ้ืนที่โดยรอบสถานที่
ก้าจัดขยะมูลฝอย ทั้ง ๔ ดาน เป็นพื้นที่เกษตร สวนยางพารา เทศบาลเมืองสตูล ปี ๒๕๖๒ มีปริมาณขยะมูลฝอย
ที่น้าเขาสูการก้าจัดเฉลี่ย ๓๘.๘๔ ตัน/วัน แบงเป็นขยะมูลฝอยจากเทศบาลเมืองสตูลเฉลี่ย จ้านวน ๑๖.๗๑ ตัน/
วัน และขยะมูลฝอยจากองคแกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนเฉลี่ย จ้านวน ๒๒.๑๓ ตัน/วัน ซึ่งมีการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมก้าจัดขยะมูลฝอยในอัตรา ๕๕๐ บาท/ตัน โดยมีองคแกรปกครองสวนทองถิ่นน้าขยะมูลฝอยมาก้าจัด 
ณ ศูนยแก้าจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองสตูล จ้านวน ๑๗ แหง ไดแก 
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  ๑) เทศบาลเมืองสตูล  
  ๒) เทศบาลต้าบลฉลุง  
  ๓) เทศบาลต้าบลเจ฿ะบิลัง  
  ๔) องคแการบริหารสวนต้าบลเจ฿ะบิลัง  
  ๕) องคแการบริหารสวนต้าบลบานควน  
  ๖) องคแการบริหารสวนต้าบลควนขัน  
  ๗) องคแการบริหารสวนต้าบลเกตรี  
  ๘) องคแการบริหารสวนต้าบลควนโพธิ์  
  ๙) องคแการบริหารสวนต้าบลตันหยงโป  
  ๑๐) องคแการบริหารสวนต้าบลฉลุง  
  ๑๑) องคแการบริหารสวนต้าบลต้ามะลัง (ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่ฝั่ง) 
  ๑๒) เทศบาลต้าบลควนโดน  
  ๑๓) องคแการบริหารสวนต้าบลยานซื่อ  
  ๑๔) องคแการบริหารสวนต้าบลควนโดน  
  ๑๕) องคแการบริหารสวนต้าบลควนสตอ  
  ๑๖) องคแการบริหารสวนต้าบลวังประจัน 
  ๑๗) องคแการบริหารสวนต้าบลทุงนุย   

 ๒. ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๑ เทศบาลต าบลก าแพง  

         ตั้งอยูบริเวณบานนาพญา หมูที่ ๘ ถนนละงู-ฉลุง ต้าบลละงู อ้าเภอละงู จังหวัดสตูล มีพ้ืนที่ 
 ๗๗-๑ ไร เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลต้าบลก้าแพง ตั้งอยูในเขตองคแการบริหารสวนต้าบลละงู มีระยะทาง
หางจากเทศบาลต้าบลก้าแพง ๗.๘ กิโลเมตร โดยเทศบาลต้าบลก้าแพง ไดรับงบประมาณสนับสนุนเพ่ือสรางศูนยแ
ก้าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๑ ภายใตโครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จากส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม จ้านวน ๑๙๙.๓๕ ลานบาท เงินงบประมาณผูกพัน ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ประมูลราคาจาง
กอสรางและท้าสัญญาจาง วงเงิน ๑๙๘.๖๕ ลานบาท โดยแบงจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากส้านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รอยละ ๙๐ เป็นเงิน ๑๗๘.๗๘๕ ลานบาท และจายจากเงินสมทบ
ของเทศบาลต้าบลก้าแพง และองคแการบริหารสวนจังหวัดสตูล รอยละ ๑๐ เป็นเงิน ๑๙.๘๖๕ ลานบาท โดยการ
กอสรางระยะท่ี ๑ ไดวาจาง บริษัท วรรธนแสาร จ้ากัด สัญญากอสราง ๙๓๐ วัน ผูกพัน ๓ ปี ซึ่งการกอสรางศูนยแ
ก้าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๑ ประกอบไปดวย ระบบคัดแยกมูลฝอย ระบบหมักมูลฝอยท้าปุย                
บอฝังกลบมูลฝอย ระบบบ้าบัดน้้าชะมูลฝอย พ้ืนที่โดยรอบสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย ๒ ดาน เป็นพ้ืนที่สวน
ยางพาราและล้าหวยสาธารณะ อีก ๒ ดาน ติดกับถนนทางหลวงชนบทและถนนทางหลวงแผนดิน ปี ๒๕๖๒                        
มีปริมาณขยะมูลฝอยที่น้าเขาสูการก้าจัดเฉลี่ย ๓๓ ตัน/วัน แบงเป็นขยะมูลฝอยจากเทศบาลต้าบลก้าแพงเฉลี่ย 
จ้านวน ๔.๑๐ ตัน/วัน และขยะมูลฝอยจากองคแกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานอื่นๆ เฉลี่ย จ้านวน ๒๘.๙๐ 
ตัน/วัน โดยมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมก้าจัดขยะมูลฝอยในอัตรา ๔๕๐ บาท/ตัน โดยมีองคแกรปกครองสวน
ทองถิ่นและหนวยงานอ่ืน ๆ น้าขยะมูลฝอยมาก้าจัด ณ ศูนยแก้าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลต้าบล
ก้าแพง รวมจ้านวน ๒๐ แหง แบงเป็นองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จ้านวน ๑๗ แหง ภาคเอกชนและประชาชน 
อีก ๓ แหง ไดแก  

๑) เทศบาลต้าบลก้าแพง  
๒) เทศบาลต้าบลทุงหวา 
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  ๓) องคแการบริหารสวนต้าบลก้าแพง  
  ๔) องคแการบริหารสวนต้าบลน้้าผุด  
  ๕) องคแการบริหารสวนต้าบลละงู  
  ๖) องคแการบริหารสวนต้าบลเขาขาว  
  ๗) องคแการบริหารสวนต้าบลปากน้้า  
  ๘) องคแการบริหารสวนต้าบลปุาแกบอหิน  
  ๙) องคแการบริหารสวนต้าบลทุงหวา  
  ๑๐) องคแการบริหารสวนต้าบลนาทอน  
  ๑๑) องคแการบริหารสวนต้าบลอุใดเจริญ  
  ๑๒) องคแการบริหารสวนต้าบลควนกาหลง 
  ๑๓) องคแการบริหารสวนต้าบลทาแพ 
  ๑๔) องคแการบริหารสวนต้าบลทาเรือ 
  ๑๕) องคแการบริหารสวนต้าบลแป-ระ 
  ๑๖) องคแการบริหารสวนต้าบลสาคร 
  ๑๗) องคแการบริหารสวนต้าบลเกาะสาหราย (ขยะจากเกาะหลีเปฺะ)  
  ๑๘) บริษัทละงูคาวัสดุ  
  ๑๙) หางหุนสวนจ้ากัดมีนาเจริญวัสดุกอสราง 
 ๒๐) ประชาชนทั่วไป 

 แนวโน้มการแก้ไขขยะมูลฝอยบริเวณพื้นที่เกาะ 

จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเกาะแกงตาง ๆ มากมายทั้งที่เป็นเกาะที่มีประชากรอยูอาศัยเกาะ
เพ่ือการอนุรักษแ และเกาะที่เป็นแหลงทองเที่ยวติดอันดับโลก ซึ่งพ้ืนที่เกาะตาง ๆ ในจังหวัดสตูลเริ่มประสบ
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย เนื่องจากจ้านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น และจ้านวนนักทองเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น สงผลท้าให
ปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นท่ีเกาะไดทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนทุกปี โดยเฉพาะในแหลงทองเที่ยวทางทะเลที่ส้าคัญ
ของจังหวัดสตูล เชน เกาะหลีเปฺะ พบวาปัจจุบันกิจกรรมการทองเที่ยวไดส งผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของเกาะหลีเปฺะ โดยเฉพาะอยางยิ่งปัญหาขยะมูลฝอยจากสถานประกอบการ เกาะหลีเปฺะ  
มีพ้ืนที่ประมาณ 1.957 ตารางกิโลเมตร (1 ,223 ไร) ตั้งอยูหมูที่ 7 ต้าบลเกาะสาหราย อ้าเภอเมือง จังหวัด
สตูล เป็น 1 ใน 51 เกาะ ของพ้ืนที่อุทยานแหงชาติตะรุเตา มีประชากรอาศัยอยู จ้านวน 1 ,206 คน 453 
ครัวเรือน การทองเที่ยวของเกาะหลีเปฺะจะแบงออกเป็น 2 ชวง คือ ชวง High season ระหวางวันที่ 16 ตุลาคม 
ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม และชวง Low season ระหวางวันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 16 ตุลาคม ขยะที่เกิดขึ้น
บนเกาะหลีเปฺะในชวง High season เฉลี่ยประมาณ วันละ 10 ตัน (หรือเดือนละ 300 ตัน) และชวง Low 
season เฉลี่ยประมาณ 1 ตัน 1 ใน 3 ขยะที่พบมากที่สุดคือ ขยะรีไซเคิล รอยละ 46 รองลงมาเป็นขยะอินทรียแ 
รอยละ 43 ขยะทั่วไป รอยละ 10 และขยะอันตราย รอยละ 1 ถึงแมวาทางภาครัฐจะจัดสรรงบประมาณใหแก
องคแกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหด้าเนินการรับผิดชอบเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย แต
ยังคงมีปัญหาในการก้าจัดและการบริหารจัดการที่ดี และสิ่งที่ส้าคัญคือขาดการมีสวนรวมของประชาชนและผู 
ประกอบการในพ้ืนที่ ท้าใหประสิทธิภาพในการแกไขปัญหาไมประสบความส้าเร็จ และที่ผานมาเป็นการแกไข
ปัญหาที่ปลายเหตุ ดังนั้น การแกไขปัญหาขยะมูลฝอยบนพ้ืนที่เกาะ จึงควรใหความส้าคัญกับการจัดการขยะ 
มูลฝอยในลักษณะที่ยั่งยืน โดยอาศัยกระบวนการเสริมสรางการมีสวนรวมใหแกประชาชน ผูประกอบการ 
นักทองเที่ยว และหนวยงานตาง ๆ ในการแกไขปัญหาขยะมูลฝอยรวมกัน ซึ่งจะชวยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดข้ึนในพื้นท่ีเกาะตาง ๆ ได 
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9. อ่ืนๆ  

 9.1 ข้อมูลศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
      9.1.1 ข้อมูลโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และการบริหารจัดการองค์กรขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดสตูล 
        1) โครงสรางและอ้านาจหนาที่ในการบริหารงานขององคแการบริหารสวนจังหวัด 
            องคแการบริหารสวนจังหวัดสตูล ประกอบดวย ฝุายบริหารและฝุายสภาองคแการบริหารสวน
จังหวัดรวมกันท้ากิจการขององคแการบริหารสวนจังหวัด ตามมติของสภาองคแการบริหารสวนจังหวัดสตูลและ
ตามขอก้าหนดกฎหมาย 
        2) การบริหารและการจัดการองคแกรในองคแการบริหารสวนจังหวัดสตูล ประกอบดวย 
            2.1) สภาองคแการบริหารสวนจังหวัดสตูล ท้าหนาที่เป็นฝุายนิติบัญญัติขององคแการบริหาร
สวนจังหวัด ประกอบดวย สมาชิกสภาองคแการบริหารสวนจังหวัดสตูล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนตาม
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นมีจ้านวน 24 คน 
            2.2) นายกองคแการบริหารสวนจังหวัดสตูล ซึ่งมาจากเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตาม
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น มีวาระอยูในต้าแหนงคราวละ 4 ปี            
มีรองนายกองคแการบริหารสวนจังหวัดจ้านวน 2 คน ท้าหนาที่ฝุายบริหาร โดยแบงโครงสรางการบริหาร ดังนี้ 

ที ่
ส่วนราชการใน
สังกัด/ต าแหน่ง 

จ านวนบุคลากร 
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง รวม 

ตาม
กรอบ 

ครอง
ต าแหน่ง 

ตาม
กรอบ 

ครอง
ต าแหน่ง 

ตาม
กรอบ 

ครอง
ต าแหน่ง 

ตาม
กรอบ 

ครอง
ต าแหน่ง 

1 ปลัดฯ 1 - - - - - 1 - 
2 รองปลัดฯ 2 2 - - - - 2 2 
3 ส้านักปลดัฯ 17 15 2 2 16 15 35 32 
4 ส้านักงานเลขานุการฯ 8 7 - - 6 6 14 13 
5 กองยุทธศาสตรแและ

งบประมาณ 
17 15 - - 4 4 21 19 

6 กองคลัง 20 16 - - 5 5 25 21 
7 กองชาง 21 8 11 11 30 23 62 42 
8 กองการศึกษาฯ 14 11 - - 12 11 26 22 
 - โรงเรียนนิคมพัฒนา

ผัง 6 
32 24 1 1 19 18 52 43 

9 หนวยตรวจสอบ
ภายใน 

2 1 - - - - 2 1 

10 กองสวัสดิการสังคม 8 7 - - 3 3 11 10 
11 กองพัสดุและทรัพยแสิน 11 8 - - 2 1 13 9 
12 กองการเจาหนาที ่ 11 7 - - 1 1 12 8 
13 กองสาธารณสุข 12 6   6 - 18 6 

รวมท้ังสิ้น 176 127 14 14 104 87 294 228 
ที่มา : กองการเจ้าหน้าท่ี ณ วันที่  12 พฤศจิกายน 2564 
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9.1.2 สถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลย้อนหลัง 3 ปี     

       จ านวนเงินสะสมสุทธิขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ย้อนหลัง 3 ปี 
หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน  ที่หักภาระผูกพันแลว สามารถน้าไปใชจายได 

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
5,563,063.38 บาท 11,181,547.45 บาท อยูระหวางด้าเนินการ 

  รายได้ที่จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ย้อนหลัง 3 ปี ** ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

25,369,579.74 บาท 19,577,502.70 บาท 17,660,241.79 

รายรับและรายจ่ายปีงบประมาณ 2563-2564 และประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 
รายรับ 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565(ประมาณการ) 

294,809,975.14 บาท 305,535,514.19 281,000,000.00 

    รายจ่าย 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565(ประมาณการ) 

ด้านบริหารทั่วไป 
      - แผนงานบริหารทั่วไป 

63,365,107.29 บาท 81,570,328.03 74,632,760.00 
      - แผนงานรักษาความสงบภายใน 

1,683,757.10 บาท 1,618,694.70 5,344,480.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
      - แผนงานการศึกษา 

38,371,206.33 บาท 35,360,868.46 37,854,880.00 
      - แผนงานสาธารณสุข 

63,024,402.60 บาท 63,817,922.95 5,413,480.00 
      - แผนงานสังคมสงเคราะห ์

172,245.00 บาท 9,096,691.92 5,545,000.00 
      - แผนงานเคหะและชุมชน 

7,634,675.00 บาท 71,000.00 6,651,000.00 
      - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

32,948,539.30 บาท 158,923.60 1,930,000.00 
      - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

23,827,362.51 บาท 12,315,633.17 33,405,700.00 
ด้านการเศรษฐกจิ 
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

43,378,874.44 บาท 79,245,333.82 77,500,680.00 
      - แผนงานการเกษตร 

1,707,888.00 บาท 538,612.00 4,806,900.00 
ด้านอื่น ๆ 
      - แผนงานงบกลาง 

14,858,888.17 บาท 21,733,602.52 27,915,120.00 
รวม 291,172,945.74 บาท รวม 305,527,611.17 บาท รวม    281,000,000.00 บาท 

ท่ีมา : กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล  ณ วันที่  30 กนัยายน  2564 
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     9.1.3 ข้อมูลเครื่องจักรกลส าหรับใชใ้นการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

ที ่ ชนิดเครือ่งจักรกล จ านวน หมายเหต ุ
1 รถบดถนนลอเหล็ก 4 คัน  
2 รถขุดไฮดรอลิค (รถแม็คโคร) 3 คัน  
3 รถเกรดเดอรแ (รถเกลี่ยดิน) 2 คัน  
4 รถตักลอยาง 1 คัน  
5 รถฟารแมแทรกเตอรแ 2 คัน  
6 รถบรรทุกน้้า (10,000 ลิตร) 3 คัน  
7 รถซอมผิวถนนจราจรลาดยาง 2 คัน  
8 รถบรรทุกเททาย 8 คัน  
9 รถบรรทุกทายลาด ติดเครน 1 คัน  

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

9.1.4 ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
         จ านวนถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

ที่ ประเภทถนน จ านวน(สาย) ระยะทาง(กม.) หมายเหตุ 
1. ถนนลาดยาง 80 274.881  
2. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 21 19.740  
3. ถนนลูกรัง 1 2.500  
4. ถนนลาดยาง,คอนกรีต,ลูกรัง  7 23.280  

รวม 109 320.401  
ที่มา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2564 

  9.2 ข้อมูลคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสตูล 
                คุณภาพชีวิตของคนจังหวัดสตูล ตามตัวชี้วัด จปฐ. ปี 2562 
        ผลการจัดเก็บขอมูลความจ้าเป็นพ้ืนฐาน(จปฐ.) ปี ๒๕62 การจัดเก็บขอมูลความจ้าเป็นพ้ืนฐาน 
(จปฐ.) ของจังหวัดสตูลจากทุกครัวเรือนในเขตชนบท จ้านวน 71,795 ครัวเรือน ๒๗๐ หมูบาน 56 ชุมชน ๓
6 ต้าบล ๗ อ้าเภอ มีจ้านวนประชากรทั้งหมด 228,816 คน โดยแยกเป็นเพศชาย 114,133 คน  เพศหญิง 
114,683 คน จัดเก็บระหวางเดือนธันวาคม 2561 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕62 พบวาคุณภาพชีวิตของคน
ไทยในชุมชนจังหวัดสตูล ตามเครื่องชี้วัด จปฐ. จ้านวน 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด สรุปไดดังนี้ 

หมวดที่ 1 สุขภาพ  มี 7 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
   ตัวช้ีวัดที่ ๑ เด็กแรกเกิดมีน้ าหนัก 2,500 กรัม ข้ึนไป ในรอบปีที่ผานมาส้ารวจทั้งหมด 
562 คน ผานเกณฑแ จ้านวน 562 คน  
     ตัวช้ีวัดที่ ๒ เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน ในรอบปีที่
ผานมาส้ารวจทั้งหมด 383 คน ผานเกณฑแ จ้านวน 369 คน ไมผานเกณฑแ 14 คน อ้าเภอที่ไมผานเกณฑแ 
ไดแก เมืองสตูล 3 คน ละงู 7 ครัวเรือน มะนัง 4 ครัวเรือน 
     ตัวช้ีวัดที่ ๓ เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนปูองกันโรคครบตามตารางสร้างเสริม 
ภูมิคุ้มกันโรค ในรอบปีที่ผานมาส้ารวจทั้งหมด 36,478 คน ผานเกณฑแ จ้านวน 36,478 คน   

ตัวชี้วัดที่ ๔ ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ในรอบปีที่ผาน
มาส้ารวจทั้งหมด 71,795 ครัวเรือน ผานเกณฑแจ้านวน 71,008 ครัวเรือน ไมผานเกณฑแ 787 ครัวเรือน 
อ้าเภอที่ไมผานเกณฑแ ไดแก เมืองสตูล 441 ครัวเรือน ละงู 309 ครัวเรือน มะนัง 25 ครัวเรือน ควนกาหลง 
10 ครัวเรือน และควนโดน 2 ครัวเรือน  
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       ตัวชี้ วัดที่ ๕ ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ าบัด บรรเทาอาการเจ็บปุวยเบื้องต้นอย่าง
เหมาะสม ในรอบปีที่ผานมาส้ารวจทั้งหมด 71,795 ครัวเรือน  ผานเกณฑแจ้านวน 71,539 ครัวเรือน   
ไมผานเกณฑแ 256 ครัวเรือน อ้าเภอที่ไมผานเกณฑแ ไดแก มะนัง 118 ครัวเรือน  เมืองสตูล 66 ครัวเรือน               
ทาแพ 29 ครัวเรือน ละงู 23 ครัวเรือน ควนกาหลง 19 ครัวเรือน และควนโดน 1 ครัวเรือน  
       ตัวชี้วัดที่ ๖ คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  ในรอบปีที่ผานมา 
ส้ารวจทั้งหมด 117,980 คน ผานเกณฑแจ้านวน 101,018 คน ไมผานเกณฑแ 16,966 คน อ้าเภอที่ไมผาน
เกณฑแ ไดแก เมืองสตูล 9,736 คน  ละงู 2,655 คน ควนโดน 1,317 คน ทาแพ 1,166 คน ควนกาหลง 
1,046 คน มะนัง 878 คน และทุงหวา 168 คน  
       ตัวชี้วัดที่ ๗ คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที  
ในรอบปีที่ผานมา ส้ารวจทั้งหมด 217,437 คน ผานเกณฑแ จ้านวน 216,163 คน ไมผานเกณฑแ 1,274 คน 
อ้าเภอที่ไมผานเกณฑแ ไดแก เมืองสตูล 598 คน ควนกาหลง 235 คน ควนโดน 163 คน ทาแพ 161 คน 
มะนัง 67 คน และละงู 50 คน 

หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวช้ีวัด 
       ตัวชี้ วัดที่  ๘  ครัวเรือนมีความม่ันคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร  
ในรอบปีที่ผานมาส้ารวจทั้งหมด 71,795 ครัวเรือน ผานเกณฑแจ้านวน 69,559 ครัวเรือน ไมผานเกณฑแ 
2,236 ครัวเรือน อ้าเภอที่ไมผานเกณฑแ ไดแก มะนัง 860 ครัวเรือน ทุงหวา 852 ครัวเรือน เมืองสตูล 511 
ครัวเรือน ควนกาหลง 6 ครัวเรือน ทาแพ 4 ครัวเรือน ละงู 2 ครัวเรือน และควนโดน 1 ครัวเรือน   
       ตัวช้ีวัดที่ ๙ ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อย คนละ 
5 ลิตรต่อวัน ในรอบปีที่ผานมาส้ารวจทั้งหมด 71,795 ครัวเรือน ผานเกณฑแจ้านวน 71,694 ครัวเรือน              
ไมผานเกณฑแ 101 ครัวเรือน อ้าเภอที่ไมผานเกณฑแ ไดแก เมืองสตูล 86 ครัวเรือน มะนัง 14 ครัวเรือน และ 
ละงู 1 ครัวเรือน 
       ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน ในรอบปี
ที่ผานมาส้ารวจทั้งหมด 71,795 ครัวเรือน  ผานเกณฑแจ้านวน 71,669 ครัวเรือน  ไมผานเกณฑแ 126  
ครัวเรือน อ้าเภอที่ไมผานเกณฑแ ไดแก เมืองสตูล 102 ครัวเรือน มะนัง 17 ครัวเรือน ละงู 4 ครัวเรือน                  
ควนโดน 1 ครัวเรือน ควนกาหลง 1 ครัวเรือน และ ทาแพ 1 ครัวเรือน 
       ตัวชี้ วัดที่  ๑๑ ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และ 
ถูกสุขลักษณะ ในรอบปีที่ผานมาส้ารวจทั้งหมด 71,795 ครัวเรือน ผานเกณฑแจ้านวน  65,154 ครัวเรือน  
ไมผานเกณฑแ 6,641 ครัวเรือน อ้าเภอที่ไมผานเกณฑแ ไดแก เมืองสตูล 5,809 ครัวเรือน ควนกาหลง 453 
ครัวเรือน มะนัง 311 ครัวเรือน ละงู 55 ครัวเรือน ทาแพ 7 ครัวเรือน และควนโดน 6 ครัวเรือน  
       ตัวช้ีวัดที่ ๑๒ ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ในรอบปีที่ผานมาส้ารวจทั้งหมด 71,795 
ครัวเรือน ผานเกณฑแจ้านวน 71,656 ครัวเรือน ไมผานเกณฑแ 139 ครัวเรือน อ้าเภอที่ไมผานเกณฑแ ไดแก 
ควนกาหลง 87 ครัวเรือน มะนัง 27 ครัวเรือน เมืองสตูล 13 ครัวเรือน ควนโดน 6 ครัวเรือน ละงู 4 
ครัวเรือน และ ทาแพ 2 ครัวเรือน 
       ตัวช้ีวัดที่ ๑๓ ครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัย และภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี  ในรอบปีที่ผาน
มาส้ารวจทั้งหมด 71,795 ครัวเรือน ผานเกณฑแจ้านวน 69,971 ครัวเรือน  ไมผานเกณฑแ 1,824 ครัวเรือน 
อ้าเภอที่ไมผานเกณฑแ ไดแก เมืองสตูล 1,646 ครัวเรือน มะนัง 101 ครัวเรือน ควนกาหลง 40 ครัวเรือน   
ละงู 28 ครัวเรือน ควนโดน 8 ครัวเรือน และทาแพ 1 ครัวเรือน 
       ตัวชี้ วัดที่  ๑๔ ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ในรอบปีที่ผานมา 
ส้ารวจทั้งหมด 71,795 ครัวเรือน ผานเกณฑแจ้านวน 71,773 ครัวเรือน ไมผานเกณฑแ 22 ครัวเรือน                 
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อ้าเภอที่ไมผานเกณฑแ ไดแก เมืองสตูล 14 ครัวเรือน ควนกาหลง 5 ครัวเรือน ควนโดน 1 ครัวเรือน ทาแพ 1 
ครัวเรือน และมะนัง 1 ครัวเรือน 

หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด 
       ตัวชี้วัดที่ ๑๕ เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน                
ในรอบปีที่ผานมาส้ารวจทั้งหมด 8,474 คน ผานเกณฑแจ้านวน 8,469 คน ไมผานเกณฑแ 5 คน อ้าเภอที่ไม
ผานเกณฑแ ไดแก เมืองสตูล 3 คน ควนโดน 1 คน และ มะนัง 1 คน 

       ตัวชี้วัดที่ ๑๖ เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี  ในรอบปีที่ผานมา                  
ที่ส้ารวจทั้งหมด 32,411 คน ผานเกณฑแจ้านวน 32,377 คน ไมผานเกณฑแ 34 คน   อ้าเภอที่ไมผานเกณฑแ 
ไดแก เมืองสตูล 29 คน ควนกาหลง 5 คน  
       ตัวชี้วัดที่ ๑๗ เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า ในรอบปีที่ผานมา ส้ารวจ
ทั้งหมด 1,129 คน ผานเกณฑแจ้านวน 1,118  คน ไมผานเกณฑแ 11 คน อ้าเภอที่ไมผานเกณฑแไดแก ทาแพ 
6 คน เมืองสตูล 4 คน และมะนัง 1 คน  
       ตัวชี้ วัดที่  ๑๘ คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและ 
ยังไม่มีงานท าได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ ในรอบปีที่ผานมาส้ารวจทั้งหมด 60 คน ผานเกณฑแ จ้านวน                
60 คน   
       ตัวชี้วัดที่ ๑๙ คนอายุ 15-59 ปี เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ ในรอบปีที่ผาน
มาส้ารวจทั้งหมด 149,997 คน ผานเกณฑแจ้านวน 149,709 คน ไมผานเกณฑแ 288 คน  อ้าเภอที่ไมผาน
เกณฑแ ไดแก เมืองสตูล 147 คน มะนัง 35 คน ควนโดน 33 คน ละงู 29 คน ทาแพ 20 คน ควนกาหลง 
18 คน และทุงหวา 6 คน 

หมวดที่ 4 การมีงานท าและรายได้ มี 4 ตัวช้ีวัด 
       ตัวชี้วัดที่ ๒๐ คนอายุ 15–59 ปี มีอาชีพและรายได้  ในรอบปีที่ผานมาส้ารวจทั้งหมด 
125,904 คน ผานเกณฑแจ้านวน 123,813 คน ไมผานเกณฑแ 2,091 คน อ้าเภอที่ไมผานเกณฑแไดแก   
เมืองสตูล 1,369 คน ทาแพ 263 คน มะนัง 215 คน ควนกาหลง 133 คน ละงู 92 คน และควนโดน 19 คน 
       ตัวชี้วัดที่ ๒๑ คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ ในรอบปีที่ผานมาส้ารวจทั้งหมด 
34,755 คน ผานเกณฑแจ้านวน 31,085 คน ไมผานเกณฑแ 3,670 คน อ้าเภอไมผานเกณฑแ ไดแกเมืองสตูล 
2,457 คน ละงู 388 คน ทาแพ 320 คน ควนกาหลง 189 คน มะนัง 185 คน และควนโดน 131 คน 
       ตัวชี้วัดที่  ๒๒ รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี  ในรอบปีที่ผานมาส้ารวจทั้งหมด 71,795  
ครัวเรือน ผานเกณฑแจ้านวน  71,785 ครัวเรือน ไมผานเกณฑแ 10 ครัวเรือน อ้าเภอที่ไมผานเกณฑแ ไดแก มะนัง 10 
ครัวเรือน  
       ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ในรอบปีที่ผานมาส้ารวจทั้งหมด 71,795 ครัวเรือน  
ผานเกณฑแจ้านวน 55,199 ครัวเรือน  ไมผานเกณฑแ 16,596  ครัวเรือน อ้าเภอที่ไมผานเกณฑแ ไดแก เมืองสตูล 
9,726 ครัวเรือน ละงู 1,911 ครัวเรือน  ควนกาหลง 1,784 ครัวเรือน  มะนัง 1,287 ครัวเรือน  ทาแพ 1,120 
ครัวเรือน  ควนโดน 404 ครัวเรือน และทุงหวา 364 ครัวเรือน 

หมวดที่ 5  ค่านิยม  มี 8 ตัวชี้วัด 
       ตัวชี้วัดที่ ๒๔  คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา ในรอบปีที่ผานมาส้ารวจทั้งหมด 228,816 คน ผาน
เกณฑแจ้านวน 223,996 คน ไมผานเกณฑแ 4,820 คน อ้าเภอที่ไมผานเกณฑแ ไดแก ควนกาหลง 1,535 คน มะนัง 
1,248 คน เมืองสตูล 968 คน ทุงหวา 560 คน ละงู 379 คน และทาแพ 130 คน  
        ตัวชี้วัดที่ ๒๕ คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ในรอบปีที่ผานมาส้ารวจทั้งหมด 228,816 คน ผาน
เกณฑแ จ้านวน 199,456 คน ไมผานเกณฑแ 29,360 คน อ้าเภอที่ไมผานเกณฑแ ไดแก ละงู 8,130 คน                  
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เมืองสตูล 8,116 คน ควนกาหลง 4,139 คน ทาแพ 2,761 คน ควนโดน 2,119 คน มะนัง ทุงหวา 2,094 คนและ 
2,001 คน  
      ตัวชี้วัดที่ ๒๖ คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในรอบ
ปีที่ผานมาส้ารวจทั้งหมด 217,437  คน  ผานเกณฑแจ้านวน  217,079  คน  ไมผานเกณฑแ  358 คน  อ้าเภอที่ไม
ผานเกณฑแ ไดแก มะนัง 198 คน เมืองสตูล 123 คน ควนกาหลง 31 คน ควนโดน 3 คน ละงู 2 คน และทาแพ 1 คน  
       ตัวชี้วัดที่ 27  ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ในรอบปีที่
ผานมาส้ารวจทั้งหมด 35,025 คน  ผานเกณฑแจ้านวน 35,025 คน   
       ตัวชี้วัดที่ ๒๘ ผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน  ในรอบปีที่
ผานมาส้ารวจทั้งหมด 2,296  คน  ผานเกณฑแจ้านวน  2,296  คน  
       ตัวชี้วัดที่ ๒๙ ผู้ปุวยโรคเรื้อรังได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครฐั หรือภาคเอกชน              
ในรอบปีที่ผานมาส้ารวจทั้งหมด 3,243 คน ผานเกณฑแจ้านวน 3,243 คน  
       ตัวชี้วัดที่ ๓๐ ครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น              
ในรอบปีที่ผานมาส้ารวจทั้งหมด 71,795  ครัวเรือน ผานเกณฑแจ้านวน  71,543 ครัวเรือน  ไมผานเกณฑแ 252 
ครัวเรือน  อ้าเภอที่ไมผานเกณฑแ ไดแก เมืองสตูล 131 ครัวเรือน ทาแพ 65 ครัวเรือน มะนัง 51 ครัวเรือน ละงู 3 
ครัวเรือน และควนกาหลง 2 ครัวเรือน   
       ตัวชี้วัดที่ ๓1 ครอบครัวมีความอบอุ่น ในรอบปีที่ผานมาส้ารวจทั้งหมด 71,795  ครัวเรือน             
ผานเกณฑแจ้านวน  71,699  ครัวเรือน  ไมผานเกณฑแ 96 ครัวเรือน  อ้าเภอที่ไมผานเกณฑแ ไดแก เมืองสตูล 51 
ครัวเรือน มะนัง 35 ครัวเรือน ควนกาหลง 6 ครัวเรือน และละงู 4 ครัวเรือน  

รายงานคุณภาพชีวิตของคนจังหวัดสตูล ตามตัวชี้วัด จปฐ. ปี 2562 
            ขอมูลความจ้าเป็นพ้ืนฐาน เป็นขอมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงคแตามเกณฑแ
มาตรฐานขั้นต่้า ของเครื่องชี้วัด วาอยางนอยคนไทยควรจะมีคุณภาพชีวิตในเรื่องอะไรบาง และควรจะมีระดับ
ความเป็นอยูไมต่้ากวาระดับไหนในชวงระยะเวลาหนึ่ง และท้าใหประชาชนสามารถทราบไดดวยตนเองวาใน
ขณะนี้คุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว รวมทั้งหมูบาน/ชุมชนอยูในระดับใด มีปัญหาที่จะตองแกไขใน
เรื่องใดบาง เป็นการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม 

 สรุปผลการจัดเก็บความจ าเป็นพ้ืนฐาน ตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ ปี 2562 ระดับจังหวัด เรียงจากมากไปหาน้อย 

จังหวัดสตูล 
ตัวชี้วัด ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ) 

จ านวนที่ 
ส ารวจทั้งหมด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
จ านวน ร้อยละ 

23. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 71,795 คร. 16,56 คร. 23.03 
16. เด็กอายุ 6 -14 ปี ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ี 32,411 คน 6,839 คน 21.10 
6. คนอายุ 35 ปีข้ึนไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจ้าปี 117,980 คน 16,92 คน 14.35 
25. คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี ่ 228,816 คน 29,30 คน 12.83 
21. คนอายุ 60 ปีข้ึนไป มีอาชีพและรายได 34,755 คน 3,670 คน 10.56 
11. ครัวเรือนมีการจดับานเรือนเป็นระเบียบเรยีบรอย สะอาดและถูก
สุขลักษณะ 

71,795 คน 6,641 คน 9.25 

2. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือนแรกติดตอกัน 383 คร. 14 คร. 3.66 
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยูอาศัย และบานมีสภาพคงทนถาวร 71,795 คน 2,236 คน 3.11 
13. ครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภยัและภัยธรรมชาติอยางถูกวิธี 71,795 คน 1,824 คน 2.54 
24. คนในครัวเรือนไมดืม่สรุา 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 และไดมาตรฐาน 71,795 คร. 787 คร. 1.10 
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จังหวัดสตูล 
ตัวชี้วัด ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ) 

จ านวนที่ 
ส ารวจทั้งหมด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
จ านวน ร้อยละ 

17. เด็กจบช้ัน ม.3 ไดเรียนตอช้ัน ม.4 หรือเทียบเทา 1,129 คน 11 คน 0.97 
7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก้าลังกายอยางนอยสัปดาหและ 3 วันๆ ละ 30
นาท ี

217,437 คน 1,274 คน 0.59 

5. ครัวเรือนมีการใชยาเพื่อบ้าบัด บรรเทาอาการเจ็บปุวยเบื้องตนอยาง
เหมาะสม 

71,795 คร. 256 คร. 0.36 

30. ครัวเรือนมีสวนรวมท้ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนแของชุมชน 
หรือทองถิ่น 

71,795 คร. 252 คร. 0.35 

19. คนอายุ 15 - 59 ปี อาน เขยีนภาษาไทย และคดิเลขอยางงายได 149,997 คน 288 คน 0.19 
12. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ 71,795 คร. 139 คร. 0.19 
10. ครัวเรือนมีน้้าใชเพียงพอตลอดปี อยางนอยคนละ 45 ลิตรตอวนั 71,795 คร. 126 คร. 0.18 
26. คนอายุ 6 ปีข้ึนไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอยสัปดาหและ 1 
ครั้ง 

217,437 คน 358 คน 0.16 

9. ครัวเรือนมีน้้าสะอาดส้าหรับดืม่และบริโภคเพียงพอตลอดปีอยางนอย
คนละ 5 ลิตรตอวัน 

71,795 คร. 101 คร. 0.14 

31. ครอบครัวมคีวามอบอุน 71,795 คร. 96 คร. 0.13 
15. เด็กอายุ 3-5 ปี ไดรับบริการเลี้ยงดเูตรยีมความพรอมกอนวัยเรยีน 8,474 คน 5 คน 0.06 
14. ครัวเรือนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยแสิน 71,795 คร. 22 คร. 0.03 
22. รายไดเฉลี่ยของคนในครัวเรือนตอปี 71,795 คร. 10 คร. 0.01 
1. เด็กแรกเกิดมีน้้าหนัก 2,500 กรัม ข้ึนไป 562 คน 0 คน 0.00 
3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ไดรับวัคซีนปูองกันโรคครบตามตารางสรางเสริม       
    ภูมิคุมกันโรค 

36,478 คน 0 คน 0.00 

18. คนในครัวเรือนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไมไดเรียนตอและยัง
ไมมีงานท้า ไดรับการฝึกอบรมดานอาชีพ 

670 คน 0 คน 0.00 

27. ผูสูงอายุ ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน 35,026 คน 0 คน 0.00 
28. ผูพิการ ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน 2,296 คน 0 คน 0.00 
29. ผูปุวยโรคเรื้อรัง ไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรอื
ภาคเอกชน 

3,243 คน 0 คน 0.00 

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

รายได้เฉล่ียต่อคนต่อปี ระดับจังหวัด ปี 2562 จังหวดัสตลู 

ล าดับที ่ อ าเภอ รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อป ี
1 ควนโดน 56,986.13 
2 เมืองสตูล 59,466.59 
3 มะนัง 57,739.65 
4 ละง ู 51,681.47 
5 ทุงหวา 59,842.83 
6 ควนกาหลง 57,996.02 
7 ทาแพ 57,996.02 

เฉลี่ยทั้งสิ้น 57,553.14 
ที่มา : http://ebmn.cdd.go.th กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
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    รายงานรายจ่ายเฉล่ียครัวเรือน ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับจังหวัด ปี 2562  จังหวัดสตูล 

ล าดับที ่ อ าเภอ รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี 
1 ทุงหวา  49,126.35 
2 มะนัง 43,649.06 
3 เมืองสตลู 41,971.35 
4 ละง ู 38,147.09 
5 ควนโดน 46,507.46 
6 ทาแพ 46,132.35 
7 ควนกาหลง 45,071.47 

รายจ่ายเฉลี่ย 45,626.15 
ที่มา : http://ebmn.cdd.go.th กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

 สรุประดับความสุขเฉล่ียของคนในครัวเรือนของจังหวัดสตูล 
   ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนจังหวัดสตูล ปี 2562  =   8.13 

ระดับความสุขเฉล่ียของคนในครัวเรือนระดับอ าเภอเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ที ่ พ้ืนที่ ระดับความสขุเฉลี่ยของคนในครัวเรือน 
1 ละง ู 8.57 
2 ทุงหวา 8.40 
3 ทาแพ 8.34 
4 ควนโดน 8.08 
5 เมืองสตลู 7.98 
6 มะนัง 7.64 
7 ควนกาหลง 7.58 

ระดับความสขุเฉลี่ย 8.13 
ที่มา : http://ebmn.cdd.go.th กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

ตัวช้ีวัดที่มีการผ่านเกณฑ์มากที่สุด  3  ล าดับแรก 
1) ตัวชี้วัดที่ 27  ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน   

ในรอบปีที่ผานมาส้ารวจทั้งหมด 35,025 คน ผานเกณฑแจ้านวน 35,025 คน   
2) ตัวชี้วัดที่ ๒๘ ผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือภาคเอกชน                  

ในรอบปีที่ผานมาส้ารวจทั้งหมด 2,296 คน ผานเกณฑแจ้านวน 2,296  คน   
3) ตัวชี้วัดที่ ๒๙ ผู้ปุวยโรคเรื้อรังได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ  หรือ

ภาคเอกชน  ในรอบปีที่ผานมาส้ารวจทั้งหมด 3,243 คน ผานเกณฑแจ้านวน 3,243 คน   

  ตัวช้ีวัดที่มีไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด  3 ล าดับแรก 

1) ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ในรอบปีที่ผานมาส้ารวจทั้งหมด  71,795  
ครัวเรือน  ผานเกณฑแจ้านวน  55,199 ครัวเรือน ไมผานเกณฑแ 16,596 ครัวเรือน อ้าเภอที่ไมผานเกณฑแ 
ไดแก เมืองสตูล 9,726 ครัวเรือน ละงู 1,911 ครัวเรือน ควนกาหลง 1,784 ครัวเรือน มะนัง 1,287 
ครัวเรือน ทาแพ 1,120 ครัวเรือน ควนโดน 404 ครัวเรือน และทุงหวา 364 ครัวเรือน  

2) ตัวชี้วัดที่ ๖ คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  ในรอบปีที่ผานมา 
ส้ารวจทั้งหมด 117,980 คน ผานเกณฑแจ้านวน 101,018 คน ไมผานเกณฑแ 16,966 คน อ้าเภอที่ไมผาน
เกณฑแ ไดแก  เมืองสตูล 9,736 คน ละงู 2,655 คน ควนโดน 1,317 คน ทาแพ 1,166 คน ควนกาหลง 
1,046 คน มะนัง  878 คน และทุงหวา 168 คน 
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3) ตัวชี้วัดที่ ๒๕  คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่   ในรอบปีที่ผานมาส้ารวจทั้งหมด 228,816  
คน  ผานเกณฑแจ้านวน  199,456  คน  ไมผานเกณฑแ  29,360 คน   อ้าเภอที่ไมผานเกณฑแ ไดแก ละงู 
8,130 คน เมืองสตูล 8,116 คน ควนกาหลง 4,139 คน ทาแพ 2,761 คน ควนโดน 2,119 คน มะนัง  
ทุงหวา 2,094 คน และ 2,001 คน 

  ภาพรวมคนจนในจังหวัดสตูลในปี 2562 
        คนจน 21,521 คน จากประชากรส้ารวจ 228,821 คน เรียงตามสัดสวนคนจนในแตละอ้าเภอ ดังนี้ 

อันดับ/อ าเภอ จ านวน(คน) คิดเป็น(%) ปัญหาความจนในด้าน หมายเหตุ 
1. อ้าเภอมะนัง 2,165 15.57 1) สุขภาพ  

2) ความเป็นอยู  
3) การศึกษา  
4) รายได  
5) การเขาถึงบริการภาครัฐ  

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

คนจน 1 คน  
มีปัญหาได
มากกวา 1 ดาน 

2. อ้าเภอเมือง
สตูล 

10,483 13.97 1) สุขภาพ  
2) ความเป็นอยู  
3) การศึกษา  
4) รายได  
5) การเขาถึงบริการภาครัฐ  

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

3. อ้าเภอทุงหวา 1,642 9.94 1) สุขภาพ  
2) ความเป็นอยู  
3) การศึกษา  
4) รายได  
5) การเขาถึงบริการภาครัฐ  

      0 คน 
  944 คน 
   812 คน 
       0 คน 
       5 คน 

4. อ้าเภอทาแพ 1,924 8.33 1) สุขภาพ  
2) ความเป็นอยู  
3) การศึกษา  
4) รายได  
5) การเขาถึงบริการภาครัฐ  

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

5. อ้าเภอควน
กาหลง 

1,711 6.32 1) สุขภาพ  
2) ความเป็นอยู  
3) การศึกษา  
4) รายได  
5) การเขาถึงบริการภาครัฐ  

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

6. อ้าเภอละง ู 2,660 4.97 1) สุขภาพ  
2) ความเป็นอยู  
3) การศึกษา  
4) รายได  
5) การเขาถึงบริการภาครัฐ  

    353 คน 
      49 คน 
 1,872 คน 
    542 คน 
        2 คน 

7. อ้าเภอควนโดน 936 4.76 1) สุขภาพ  
2) ความเป็นอยู  
3) การศึกษา  
4) รายได  
5) การเขาถึงบริการภาครัฐ  

    140 คน 
        9 คน 
    657 คน 
    158 คน 
        3 คน 

 ที่มา : http//www.tpmap.in.th (ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า) 
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จากภาพแสดงใหเห็นวาภาพรวมคนจนในปี พ.ศ.2562 จังหวัดสตูลอยูในอันดับที่ 76 จาก 77 จังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
จ านวนคนจนในประเทศไทย 
  "คนจนเปูาหมาย" ในประเทศไทย คือ คนจนที่ตองการความชวยเหลือเรงดวน เนื่องจากเป็นคนที่ไดรับ
การส้ารวจวาจน (survey-based) จากขอมูลความจ้าเป็นพ้ืนฐาน(จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง 
มหาดไทย และยังมาลงทะเบียนวาจนอีกดวย (register-based) จากขอมูลผูลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ      
กระทรวงการคลัง  

- ครัวเรือนที่ไดรับการส้ารวจ (จปฐ) 12,975,931  ครัวเรือน  
- ครัวเรือนยากจน (จปฐ) 925,854  คน 
- คนที่ไดรับการส้ารวจ (จปฐ) 36,893,084 คน 
- คนยากจน (จปฐ) 3,259,217  คน 

- "คนจนเปูาหมาย" คือคนจน (จปฐ) ที่ไปลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ 983,316 คน 
 

http://www.cdd.go.th/
https://www.mof.go.th/
https://www.mof.go.th/
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    9.3 ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index : HAI) 
           (1) การประเมินดัชนีความก้าวหน้าของคน 

ที ่ ด้าน วัตถุประสงค์ ดัชนีย่อย 

1 สุขภาพ สุขภาพเป็นปัจจัยพื้นฐานของความอยูดีมีสุข 
การมีสุขภาพกายใจ และอารมณแที่สมบูรณแมีผล
ตอสมรรถนะของประชากรและความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ 

1.รอยละของทารกแรกเกิดที่มีน้้าหนักต่้ากวา
เกณฑแ (2,500 กรัม) 
2.รอยละของประชากรที่เจ็บปุวยที่เป็นผูปุวยใน 
3.รอยละของประชากรที่พิการ 
4.คะแนนสุขภาพจติ 4 ดาน (สภาพจิตใจ 
สมรรถภาพของจิตใจ คณุภาพของจิตใจ และ
ปัจจัยสนับสนุน) 

2 การศึกษา การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู เพื่อความ
เจริญงอกงามของบุคคลและคนในสั งคม 
กระบวนการเรียนรูที่หลากหลายเป็นเครื่องมือที่
ส้าคัญตอการด้ารงชีพ การเรียนรูตลอดชีวิต
สรางความไดเปรียบการประกอบอาชีพที่ตอง
แขงขันในทุกๆ ดาน 

1. จ้านวนปีการศึกษาเฉลีย่ของประชากรอายุ 
15 ปี ขึ้นไป (ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรยีน
หรือเทียบเทา) 
2. อัตราการเขาเรียนรวมระดับมธัยมศึกษาตอน
ปลายและอาชีวศึกษา 

3 ชีวิตการงาน สะทอนใหเห็นถึงโอกาสในการมีรายไดจากการมี
งานท้าซึ่งจะน้าไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
รวมทั้งการไดรับการคุมครองทางสังคมและมี
ความปลอดภัยในการท้างาน 

1. อัตราการวางงาน 
2. อัตราการท้างานต่้าระดับ (ท้างานนอยกวา 
35 ช่ัวโมงและตองการท้างานเพิม่) 
3. รอยละของแรงงานท่ีมีประกันสังคม 
4. อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย
เนื่องจากการท้างานตอลูกจาง 1,000 คน 

4 รายได สะทอนใหเห็นถึงสถานะดานการเงินหรือดาน
เศรษฐกิจของคน ซึ่งถาคนมีรายไดเพียงพอจะ
ท้าใหคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีภูมิคุมกันตอ
การเกิดปัญหาความยากจน นอกจากนั้นรายได
ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาประเทศจะตองมีการ
กระจายไปสูกลุมคนตางๆ ในสังคมอยางทั่วถึง 
จึงจะท้าใหไมเกิดความเหลื่อมล้้าในรายไดของ
คนในสังคม 

1. รายไดเฉลี่ยของครัวเรือน 
2. สัดสวนประชากรยากจน 
3. รอยละของครัวเรือนท่ีมีหนี้สินเพื่อการ
อุปโภคบรโิภค 
4. คาสมัประสิทธ์ิความไมเสมอภาคของรายได 
(Gini Coefficient) 

5 ที่อยูอาศัยและ
สภาพ 
แวดลอม 

สะทอนใหเห็นถึงการด้ารงชีวิตอยูในสังคมของ
คน โดยจะตองมีบานหรือที่อยูอาศัยที่มั่นคงอยู
ในสภาพแวดลอมท่ีมีอากาศบริสุทธิ์ และ
ปลอดภัยจากภัยพิบตัิทางธรรมชาติ 

1. รอยละของครัวเรือที่มีบานและที่ดินเป็นของ
ตนเอง 
2. สัดสวนเฉลี่ยการปลอยก฿าซเรือนกระจก 
3. รอยละของประชากรที่ประสบอุทกภัย 
4. รอยละของประชากรที่ประสบภัยแลง 

6 ชีวิตครอบครัว
และชุมชน 

สะทอนสภาพครอบครัวที่มีความอบอุน สมาชิก
ในครอบครัวอยูรวมกันโดยไมปลอยใหผูสูงอายุ
อยูล้าพังคนเดียว ไมใหเด็กท้างานตั้งแตอายุ              
ยังนอย รวมทั้งสะทอนถึงสภาพแวดลอมใน
ชุมชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน 

1. รอยละของเด็กอายุ 15-17 ปีท่ีท้างาน 
2. รอยละของครัวเรือนที่มีหัวหนาครัวเรือน
เดี่ยว 
3. รอยละของผูสูงอายุท่ีอยูล้าพังคนเดียว 
4. การแจงความคดีชีวิต รางกาย เพศ และคดี
ประทุษรายตอทรัพยแตอประชากรแสนคน 
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ที ่ ด้าน วัตถุประสงค์ ดัชนีย่อย 

7 การคมนาคมและ
การสื่อสาร 

การคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เป็น
ปัจจัยส้าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน 
และยังเป็นการเสริมสรางขีดความสามารถใน
แขงขันของประเทศอีกดวย สวนการสื่อสารเป็น
ปัจจัยส้าคัญในการด้ารงชีวิตและการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะในปัจจุบันเป็นยุคของขอมูล
ขาวสาร การสื่อสารท้าใหคนมีความรูและโลก
ทัศนแที่กวางขึ้น ท้าใหเกิดการเรียนรูการพัฒนา
และถายทอดองคแความรูตางๆ  

1. รอยละของหมูบานที่ถนนสายหลักใชการได
ตลอดป ี
2. จ้านวนอุบัติเหตุบนทองถนนตอประชากร
แสนคน 
3. รอยละของประชากรทีม่ีโทรศพัทแมือถือ 
4. รอยละของประชากรทีเ่ขาถึงอินเทอรแเน็ต 

8 การมีสวนรวม ครอบคลุมทั้งการมีสวนรวมทางการเมืองและ
การมีสวนรวมทางสังคม โดยเฉพาะการมีสวน
รวมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย เชน 
การใชสิทธิเลือกตั้ง การใชสิทธิลงประชามติ
ตางๆ เป็นตน การมีสวนรวมทางสังคมเป็นการ
ชวยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชนและสราง
ความเขมแข็งของชุมชนเพื่อน้าไปสูการพึ่งพา
ตนเองของครอบครัวและชุมชน 

1. รอยละของประชากรที่ใชสิทธิลงประชามติ
รางรัฐธรรมนูญปี 2559 
2. องคแกรชุมชน 
3. ครัวเรือนที่ เป็นสมาชิกกลุม/องคแกรใน
ทองถิน่ 
4. ครัวเรือนท่ีมีสวนรวมท้ากิจกรรมสาธารณะ
ของหมูบาน 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

      (2) การพัฒนาคนในระดับจังหวัด  
     2.1) จังหวัดที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาคนมากที่สุดและน้อยท่ีสุด พบวา จังหวัดนนทบุรี 
กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ภเูก็ต และระยอง มีความกาวหนาในการพัฒนาคนมากท่ีสุด หาล้าดับแรก ขณะที่ 
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี แมฮองสอน สุรินทรแ และบุรีรัมยแ มีความกาวหนาในการพัฒนาคนนอยที่สุด  
    2.2) จังหวัดที่มีความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบความกาวหนาของคนปี 
2562 กับปี 2558 จังหวัดที่มีความกาวหนาการพัฒนาคนเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ พังงา สมุทรสาคร 
ก้าแพงเพชร และประจวบคีรีขันธแ ขณะที่ ยโสธร บุรีรัมยแ สุรินทรแและสิงหแบุรี เป็นจังหวัดที่มีความกาวหนา
ลดลงมากที่สุด  
      2.3) จังหวัดที่มีความก้าวหน้ารายดัชนีย่อยมากที่สุดและน้อยที่สุด  

    1) ดานสุขภาพ จังหวัดที่มีความกาวหนาดานสุขภาพมากท่ีสุด ไดแก ปทุมธานี นนทบุรี ภูเก็ต 
พระนครศรีอยุธยา และระนอง ขณะที่ จังหวัดที่มีความกาวหนาดานสุขภาพนอยที่สุด ไดแก สุรินทรแ เลย 
ล้าพูน นครนายก อุทัยธานี  

   2) ดานการศึกษา จังหวัดที่มีความกาวหนาดานการศึกษามากที่สุด ไดแก กรุงเทพมหานคร ชลบุรี 
นนทบุรี นครปฐม และภูเก็ต ขณะที่จังหวัดที่มีความกาวหนานอยที่สุด ไดแก นราธิวาส ปัตตานี แมฮองสอน 
หนองบัวล้าภู และตาก  

   3) ดานชีวิตการงาน จังหวัดที่มีความกาวหนาดานชีวิตการงานมากที่สุด ไดแก กรุงเทพมหานคร 
ระยอง ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา และสมุทรสาคร ขณะที่ จังหวัดที่มคีวามก้าวหน้าน้อยท่ีสุดไดแก บุรีรัมยแ 
นราธิวาส ปัตตานี สตูล และสุโขทัย  
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   4) ดานรายได จังหวัดที่มีความกาวหนาดานรายไดมากที่สุด ไดแก กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร 

ภูเก็ต สมุทรปราการ และนนทบุรี ขณะที่ จังหวัดที่มีความกาวหนานอยท่ีสุด ไดแก ปัตตานี อ้านาจเจริญ 
แมฮองสอน ชัยนาท และสุรินทรแ  

   5) ดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม จังหวัดที่มีความกาวหนาดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม
มากที่สุด ไดแก อ้านาจเจริญ ศรีสะเกศ บึงกาฬ บุรีรัมยแ และรอยเอ็ด ขณะที่จังหวัด ที่มีความกาวหนานอย
ที่สุด ไดแก ชลบุรี พังงา สุราษฎรแธานี สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร  

   6) ดานชีวิตครอบครัวและชุมชน จังหวัดที่มีความกาวหนาดานชีวิตครอบครัวและชุมชนมากที่สุด 
ไดแก สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี และนาน ขณะที่ จังหวัดที่มีความกาวหนาในการพัฒนา
นอยที่สุด ไดแก สิงหแบุรี กาญจนบุรี เชียงใหม ปราจีนบุรี และเพชรบุรี 

   7) ดานการคมนาคมและการสื่อสาร จังหวัดที่มีความกาวหนาดานการคมนาคมและการสื่อสารมาก
ที่สุด ไดแก ภูเก็ต ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร และชลบุรี ขณะที่จังหวัดที่มีความกาวหนานอยที่สุด ไดแก 
นครราชสีมา ชัยภูมิ แมฮองสอน ยโสธร และศรีสะเกษ  

   8) ดานการมีสวนรวม จังหวัดที่มีความกาวหนาดานการมีสวนรวมมากท่ีสุด ไดแก ล้าพูน ล้าปาง 
นาน พะเยา และแพร ขณะที่ จังหวัดที่มีความกาวหนานอยที่สุด ไดแก สมุทรปราการ ชลบุรี ภูเก็ต 
สมุทรสงคราม และกรุงเทพมหานคร 

แผนที่  : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index – HAI) รายจังหวัด ปี 2562 

 

 จากภาพ แสดงใหเห็นวาจังหวัดสตูล ดัชนีความกาวหนาของคน ปี 2562 อยูในล้าดับที่ 50 จาก 77 จังหวัด 

        (3) ความก้าวหน้าการพัฒนาคนในระดับจังหวัด  
              ลักษณะส้าคัญของดัชนีความกาวหนาของคน(Human Achievement Index-HAI) คือ ความ            
สามารถในการบงชี้ถึงความกาวหนาการพัฒนาคนในระดับจังหวัด  ของชวงเวลาที่จัดท้าดัชนีเพ่ือประเมิน
สถานการณแความกาวหนาการพัฒนาคนในระดับจังหวัดวามีความกาวหนาในการพัฒนาคนมากนอยเพียงใด
เมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนทั้งหมด 77 จังหวัด พรอมทั้งชี้ใหเป็นถึงจุดเดนและจุดดอย รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบ
ขามเวลาจากการก้าหนดคาสูงสุดต่้าสุดแบบคงที่ เพ่ือใหเห็นพัฒนาการเพ่ือน้าไปสูการศึกษาเชิงลึกถึงส้าเหตุ
ของปัญหาและด้าเนินการแกไข เพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความอยูดีมีสุขของ
ประชาชนในจังหวัดใหดีขึ้นตอไป โดยมีผล การประเมินความกาวหนาการพัฒนาคนในระดับจังหวัด ดังนี้  
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     3.1) จังหวัดส่วนใหญ่มีความก้าวหน้าการพัฒนาคนเพิ่มขึ้น ความกาวหนาการพัฒนาคนในระดับ
จังหวัด ป ี2562 เปรียบเทียบกับปี 2558 พบวา สวนใหญมีคาดัชนีความกาวหนาของคนเพ่ิมขึ้น 41 จังหวัด 
ดังนี้  
   ภาคเหนือ 11 จังหวัด ไดแก เชียงใหม อุตรดิตถแ เชียงราย แพร ล้าพูน นาน พะเยา นครสวรรคแ 
ก้าแพงเพชร ตาก เพชรบูรณแ  
   กรุงเทพมหานครและภาคกลาง 10 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร ราชบุรี ประจวบคีรีขันธแ เพชรบุรี 
สุพรรณบุรี อางทอง ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สระบุรี  
  ภาคใต 11 จังหวัด จ้านวน 8 จังหวัด ไดแก ภูเก็ต สุราษฎรแธาน ีระนอง พังงา กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช 
สตูล  
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด ไดแก เลย หนองคาย นครพนม สกลนคร มหาสารคาม บึงกาฬ  
   ภาคตะวันออก 5 จังหวัด ไดแก ตราด จันทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว  
   ภาคใต 3 จังหวัดชายแดน 1 จังหวัด ไดแก ยะลา 
ขณะที่ จังหวัดที่มีคาดัชนีความกาวหนาการพัฒนาคนลดลงมี 36 จังหวัด ดังนี้  
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 จังหวัด ไดแก ขอนแกน อุดรธานี มุกดาหาร กาฬสินธุแ นครราชสีมา ชัยภูมิ 
ยโสธร อุบลราชธานี รอยเอ็ด บุรีรัมยแ สุรินทรแ ศรีสะเกษ หนองบัวล้าภู อ้านาจเจริญ  
   ภาคกลาง 8 จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี สมุทรสงคราม ลพบุรี สิงหแบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ 
ชัยนาท นนทบุรี  
   ภาคเหนือ 6 จังหวัด ไดแก ล้าปาง อุทัยธานี สุโขทัย พิจิตร แมฮองสอน พิษณุโลก  
   ภาคใต 11 จังหวัด จ้านวน 3 จังหวัด ไดแก สงขลา ตรัง พัทลุง  
   ภาคใต 3 จังหวัดชายแดน 2 จังหวัด ไดแก นราธิวาส ปัตตานี  
   ภาคตะวันออก 3 จังหวัด ไดแก ชลบุร ีฉะเชิงเทรา ระยอง 

แผนที่  : ดัชนีย่อยด้านสุขภาพ รายจังหวัด ปี 2562 

 

 จากภาพ แสดงใหเห็นวาดัชนียอยดานสุขภาพ จังหวัดสตูลอยูในล้าดับที่ 48 จาก 77 จังหวัด 
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แผนที่  : ดัชนีย่อยด้านการศึกษา รายจังหวัด ปี 2562 

 

 จากภาพ แสดงใหเห็นวาดัชนียอยดานการศึกษา จังหวัดสตูลอยูในล้าดับที่ 46 จาก 77 จังหวัด 

แผนที่  : ดัชนีย่อยด้านชีวิตการงาน รายจังหวัด ปี 2562 

 

 จากภาพ แสดงใหเห็นวาดัชนียอยดานการงาน จังหวัดสตูลอยูในล้าดับที่ 74 จาก 77 จังหวัด 

ดัชนีย่อยด้านชีวิตการงาน 
ห้าจังหวัดก้าวหน้ามากที่สดุ ห้าจังหวัดก้าวหน้าน้อยที่สุด 

ล้าดับที ่ จังหวัด คาดัชน ี ล้าดับที ่ จังหวัด คาดัชน ี
1 กรุงเทพมหานคร 0.8738 77 บุรีรัมยแ 0.4161 
2 ระยอง 0.8729 76 นราธิวาส 0.4987 
3 ชลบุร ี 0.8661 75 ปัตตาน ี 0.5625 
4 พระนครศรีอยุธยา 0.8448 74 สตูล 0.5759 
5 สมุทรสาคร 0.8141 73 สุโขทัย 0.6128 
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      3.2) ห้าจังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านชีวิตการงานน้อยที่สุด คือ บุรีรัมย์ นราธิวาส ปัตตานี สตูล 
สุโขทัย ตามล าดับ จากการประเมินความกาวหนาดานชีวิตการงานในภาพรวมทุกจังหวัดทั่วประเทศ  โดยใช
ดัชนียอยดานชีวิตการงานเป็นเกณฑแในการวัด พบวา จังหวัดบุรีรัมยแมีความกาวหนาดานชีวิตการงานนอยที่สุด 
คือ อยูล้าดับที่ 77 จาก 77 จังหวัด เนื่องจากมีมีการท้างานต่้าระดับรอยละ 14.02 สูงที่สุดของประเทศ 
ประกอบกับแรงงานที่มีประกันสังคมนอยมากเพียงรอยละ 14.03 (ต่้ากวาคาเฉลี่ยของประเทศ 3.01 เทา)  
ซึ่งติดล้าดับ 1 ใน 5 จังหวัดที่มีแรงงานที่มีประกันสังคมนอยที่สุด และมีอัตราการวางงานอยูล้าดับที่ 71 
รองลงมาคือ นราธิวาส มีอัตราการวางงานสูงที่สุดคือรอยละ 6 อยูในล้าดับสุดทายและมีประกันสังคม อยูใน
ล้าดับที่ 70 จังหวัดปัตตานี มีการท้างานต่้าระดับและวางงานอยูในล้าดับที่ 75 และล้าดับที่ 74 ตามล้าดับ 
จังหวัดสตูล มีการประสบอันตรายจากการท้างานในล้าดับที่ 76 และอัตราการท้างานต่้าระดับ 72 สวน
สุโขทัยมีอัตราการวางงาน ท้างานต่้าระดับ อยูล้าดับที่ 73 และมีผูมีประกันสังคมนอยโดยอยูในล้าดับที่ 72 
จาก 77 จังหวัด 

แผนที่  : ดัชนีย่อยด้านรายได้ รายจังหวัด ปี 2562 

 

 จากภาพ แสดงใหเห็นวาดัชนียอยดานรายได จังหวัดสตูลอยูในล้าดับที่ 39 จาก 77 จังหวัด 

แผนที่  : ดัชนีย่อยด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม รายจังหวัด ปี 2562 

 

 จากภาพ แสดงใหเห็นวาดัชนียอยดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม จังหวัดสตลูอยูในล้าดับที่ 55 จาก 77 จังหวัด 
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แผนที่  : ดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน รายจังหวัด ปี 2562 

 

 จากภาพ แสดงใหเห็นวาดัชนียอยดานชีวิตครอบครัวและชุมชน จังหวัดสตูลอยูในล้าดับที่ 40      
จาก 77 จังหวัด 

แผนที่  : ดัชนีย่อยด้านการคมนาคมและการสื่อสาร รายจังหวัด ปี 2562 

 

 จากภาพ แสดงใหเห็นวาดัชนียอยดานคมนาคมและการสื่อสาร จังหวัดสตูลอยูในล้าดับที่ 14 จาก 77 
จังหวัด 
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แผนที่ : ดัชนีย่อยด้านการมีส่วนร่วม จ าแนกรายจังหวัด ปี 2562 

 

 จากภาพแสดงใหเห็นวาดัชนียอยดานการมีสวนรวม จังหวัดสตูลอยูในล้าดับที่ 33 จาก 77 จังหวัด 

    (4) จังหวัดที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดและน้อยท่ีสุดรายด้าน  
   1) ด้านสุขภาพ จังหวัดที่มีความกาวหนาดานสุขภาพมากที่สุด ไดแก ปทุมธานี นนทบุรี ภูเก็ต 

พระนครศรีอยุธยาและระนอง ขณะที ่จังหวัดที่มีความกาวหนาดานสุขภาพนอยที่สุด ไดแก สุรินทรแ เลย ล้าพูน 
นครนายก อุทัยธานี  

   2) ด้านการศึกษา จังหวัดที่มีความกาวหนาดานการศึกษามากที่สุด ไดแก กรุงเทพมหานคร ชลบุรี 
นนทบุรี นครปฐม และภูเก็ต ขณะที่จังหวัดที่มีความกาวหนานอยที่สุด ไดแก นราธิวาส ปัตตานี แมฮองสอน 
หนองบัวล้าภู และตาก  

   3) ด้านชีวิตการงาน จังหวัดที่มีความกาวหนาดานชีวิตการงานมากที่สุด ไดแก กรุงเทพมหานคร 
ระยอง ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา และสมุทรสาคร ขณะที่ จังหวัดที่มีความก้าวหน้าน้อยที่สุด ไดแก บุรีรัมยแ 
นราธิวาส ปัตตานี สตูล และสุโขทัย  

   4) ด้านรายได้ จังหวัดที่มีความกาวหนาดานรายไดมากที่สุด ไดแก กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร 
ภูเก็ต สมุทรปราการ และนนทบุรี ขณะที่ จังหวัดที่มีความกาวหนานอยที่สุด ไดแก ปัตตานี อ้านาจเจริญ 
แมฮองสอน ชัยนาท และสุรินทรแ 

   5) ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม จังหวัดที่มีความกาวหนาดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม
มากที่สุด ไดแก อ้านาจเจริญ ศรีสะเกษ บึงกาฬ บุรีรัมยแ และรอยเอ็ด ขณะที่จังหวัดที่มีความกาวหนานอยที่สุด 
ไดแก ชลบุรี พังงา สุราษฎรแธานี สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร  

   6) ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน จังหวัดที่มีความกาวหนาดานชีวิตครอบครัวและชุมชน มากที่สุด 
ไดแก สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี และนาน ขณะที่ จังหวัดที่มีความกาวหนา ในการพัฒนา
นอยที่สุด ไดแก สิงหแบุรี กาญจนบุรี เชียงใหม ปราจีนบุรี และเพชรบุรี  

   7) ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร จังหวัดที่มีความกาวหนาดานการคมนาคม และการสื่อสาร
มากที่สุด ไดแก ภูเก็ต ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร และชลบุรี ขณะที่จังหวัดที่มีความกาวหนา นอยที่สุด 
ไดแก นครราชสีมาชัยภูมิ แมฮองสอน ยโสธร และศรีสะเกษ  
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   8) ด้านการมีส่วนร่วม จังหวัดที่มีความกาวหนาดานการมีสวนรวมมากที่สุด ไดแก ล้าพูน ล้าปาง 

นาน พะเยา และแพร ขณะที่ จังหวัดที่มีความกาวหนานอยที่สุด ไดแก สมุทรปราการ ชลบุรี ภูเก็ต 
สมุทรสงคราม และกรุงเทพมหานคร 

  9.4 ข้อมูลด้านผังเมืองจังหวัดสตูล 

       กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดสตูล พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงคแเพ่ือใชเป็นแนวทาง
ในการพัฒนา และการด้ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท ในดานการใชประโยชนแในทรัพยแสิน 
การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอม ในบริเวณแนวเขตตามที่
ก้าหนด ใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และมีนโยบายและมาตรการเพ่ือจัดระบบการใชประโยชนแที่ดิน โครงขายคมนาคมขนสงและบริการ
สาธารณะใหมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคลองกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งสงเสริม
และพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระส้าคัญดังตอไปนี้ 
 1) สงเสริมและพัฒนาจังหวัดสตูลใหเป็นศูนยแกลางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ 
 2) สงเสริมและพัฒนาดานที่อยูอาศัย พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมใหสอดคลองกับการขยายตัว
ของชุมชนและระบบเศรษฐกิจ 
 3) สงเสริมและพัฒนาบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหเพียงพอและได
มาตรฐาน 
 4) อนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 การใชประโยชนแที่ดินตามแผนผังก้าหนดการใชประโยชนแที่ดินตามที่ไดจ้าแนกประเภททายกฎหมาย 
แบงเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
 1) เขตสีชมพู ใหเป็นที่ดินประเภทชุมชน 
 2) เขตสีเขียว ใหเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
 3) เขตสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว ใหเป็นที่ดินประเภทอนุรักษแชนบทและเกษตรกรรม 
 4) เขตสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว ใหเป็นที่ดินประเภทอนุรักษแปุาไม 
 5) เขตสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว ใหเป็นดินประเภทสงวนไวเพื่อรักษาสภาพปุาชายเลน 
โดยที่ดินแตละประเภทมีขอหามใชประโยชนแที่ดินเพื่อกิจการตามที่กฎกระทรวงก้าหนด 
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