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1.94 สถานการณ์คนพิการในจังหวัดสตูล 110 
1.95 รายละเอียดการปฎิบัติตามกฎหมาย ม.33 สถานประกอบการ จังหวัดสตูล ประจำปี 2561  111 
1.96 สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนของจังหวัดสตูล 111 
1.97 แสดงข้อมูลครัวเรือนที่มีรายได้น้อยตามข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ปี 2556 – 2562 111 
1.98 แสดงจำนวนคนจน และสัดส่วนคนจนของกลุ่มจังหวัดอันดามัน ในช่วง ปี  2557– 2560 112 
1.99 สรุปเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕61  114 

1.100 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕61 114 
1.101 แสดงข้อมูลประเภทเรื่องร้องเรียน ระหว่างปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ – ๒๕61 115 
1.102 สรุปรายได้เฉลี่ยครัวเรือน จังหวัดสตูล 119 
1.103 สรุปรายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน  จังหวัดสตูล 119 
1.104 แสดงชนิดความก้าวหน้าของคน จำแนกตามมิติ 120 



สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางท่ี หน้า 
1.105 แสดงข้อมูลสถิติคดีอาญา4 กลุ่ม ของ ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ระหว่างปี  2559 - 2561 121 
1.106 แสดงสถิติคดีอาญา 4 กลุ่มเปรียบเทียบ ระหว่างปะ 2557 - 2561 123 
1.107 แสดงข้อมูลการค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 125 
1.108 แสดงข้อมูลแผนงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 125 
1.109 แสดงข้อมูลแผนงานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดกลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ 126 
1.110 แสดงข้อมูลแผนงานป้องกันในกลุ่มประชาชนทั่วไป 126 
1.111 แสดงข้อมูลด้านการป้องกันยาเสพติด 126 
1.112 แสดงข้อมูลด้านการป้องกันยาเสพติด : แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยเสพติดให้เด็กและ

เยาวชนนอกสถานศึกษา 
127 

1.113 แสดงข้อมูลแผนงานบำบัดรักษาและมาตรการทางเลือก 127 
1.114 แสดงข้อมูลด้านการบำบัดรักษายาเสพติด : แผนงานบำบัดรักษาและมาตรการทางเลือก 127 
1.115 แสดงข้อมูลด้านการบำบัดรักษายาเสพติด : แผนงานติดตามและช่วยเหลือให้กลับคืนสู่สังคม 127 
1.116 แสดงข้อมูลด้านการปราบปรามยาเสพติด 128 
1.117 ข้อมูลแสดงสถิติการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด 128 
1.118 ข้อมูลแสดงอัตราการเสพยาเสพติดจำแนกตามประเภทยาเสพติด 128 
1.119 แสดงข้อมูลด้านสาธารณภัยจังหวัดสตูล ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๕ – ๒๕61 129 
1.120 แสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่จังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๗ – ๒๕61 130 
1.121 สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน

ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ (๒๐  ล้านบาท)  ประจำปีงบประมาณ ๒๕59-
2561 

131 

1.122 แสดงข้อมูลพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดสตูล ปี 2556-2560 134 
1.123 แสดงข้อมูลสรุปพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติในท้องที่จังหวัดสตูล  136 
1.124 แสดงข้อมูลสรุปป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ (ป่าไม้ถาวร) ในท้องที่จังหวัด

สตูล  
139 

1.125 แสดงข้อมูลสรุปพื้นท่ีวนอุทยาน ในท้องที่จังหวัดสตูล  140 
1.126 แสดงข้อมูลสรุปพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในท้องที่จังหวัดสตูล  140 
1.127 แสดงข้อมูลสรุปพื้นท่ีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ในท้องที่จังหวัดสตูล  140 
1.128 สถิติการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ของจังหวัดสตูล   141 
1.129 ข้อมูลพ้ืนที่ป่าชายเลนจังหวัดสตูล  141 
1.130 แสดงลุ่มน้ำสาขาและแหล่งน้ำสำคัญ 143 



สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางท่ี หน้า 
1.131 แสดงข้อมูลอาคารชลประทานโครงการชลประทานสตูล 145 
1.132 แสดงดัชนีคุณภาพน้ำเฉลี่ยคลองมำบัง  ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 145 
1.133 คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินจังหวัดสตูล ปี 2561 146 
1.134 จำนวนบ่อบาดาลในท้องที่จังหวัดสตูล ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๖1 147 
1.135 ข้อมูลการสำรวจปริมาณขยะมูลฝอย จังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 147 
1.136 องค์ประกอบของขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองสตูล  149 
1.137 ข้อมูลการสำรวจปริมาณขยะอันตรายชุมชน จังหวัดสตูล และปริมาณขยะอันตรายชุมชนที่

รวบรวมและขนส่งไปกำจัด ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒  
150 

1.138 ข้อมูลการบริหารจัดการขยะแต่ละประเภท 150 
1.139 ข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจำนวน 13 แห่ง และวิธีการจัดการขยะมูลฝอย 151 
1.140 ข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นท่ีจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖๑ 153 
1.141 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ปี ๒๕๕๗-๒๕๖1 ณ ศาลากลางจังหวัด

สตูล 
154 

1.142 แสดงข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสตูล  156 
1.143 แสดงข้อมูลด้านสาธารณภัยจังหวัดสตูล ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๕ – ๒๕61 158 
1.144 สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน

ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ (๒๐  ล้านบาท)  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕59-
2561 

158 

1.145 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าและการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2554 – 2560 159 
1.146 การจำหน่ายและใช้กระแสไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ใช้ ปี พ.ศ. 2554 – 2560 160 
1.147 แสดงศักยภาพพลังงานทดแทนของจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 161 
1.148 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 163 
1.149 แสดงแหล่งที่มางบประมาณตามโครงการแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2559-2562 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ 
173 

1.150 แสดงงบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจำปี ในส่วนโครงการงบจังหวัด 2559 – 2562 174 
1.151 แสดงจำนวนพื้นที่เพาะปลูกยางพาราตั้งแต่ปี 2558-2561 178 
1.152 แสดงจำนวนพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันตั้งแต่ปี 2558 - 2561 179 

 

 



 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพที ่ หน้า 

1.1 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูล 2 

1.2 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูลในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 3 

1.3 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูลในภูมิภาคอาเซียน 3 

1.4 แสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสตูล 4 

1.5 แสดงข้อมูลพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2561 7 

1.6 แผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดสตูล ปี 2561 8 

1.7 แสดงเส้นทางในความควบคุมแขวงทางหลวงสตูล สำนักงานทางหลวงที่ 18 10 

1.8 ภาพแสดงโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสตูลปี 2560 19 

1.9 แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดอันดามัน ปี 2556 – 2560 22 

1.10 แสดงข้อมูลอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดอันดามัน ปี 2560 22 
1.11 แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว กลุ่มจังหวัดอันดามัน ปี 2556 - 2560 23 

1.12 แสดงจำนวนพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญจังหวัดสตูล ปี 2561 25 

1.13 แสดงข้อมุลเส้นทางการจำหน่วยน้ำยางจังหวัดสตูล 26 
1.14 แสดงปริมาณเนื้อที่ให้ผลผลิตยางพาราของกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามันปีการผลิต 2559– 

25561 
27 

1.15 แสดงปริมาณผลผลิตยางพาราของกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน    ปีการผลิต 2559– 2561 27 

1.16 แสดงเนื้อท่ีให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันของกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน ปีการผลิต 255๙–256๑ 29 

1.17 แสดงผลผลิตต่อไร่ของปาล์มน้ำมันกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน   ปีการผลิต 255๙– 256๑ 29 

1.18 โครงสร้างการตลาดปาล์มน้ำมัน จังหวัดสตูล 30 

1.19 แสดงจำนวนเนื้อที่เพาะปลูกและเนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าวจังหวัดสตูล พ.ศ. 2557 – 2561 31 

1.20 จำนวนเนื้อที่เพาะปลูกข้าวจำแนกตามจังหวัดของภาคใต้ พ.ศ. 2561 31 

1.21 กราฟแสดงข้อมูลมูลค่าผลผลิตทางการประมงรายกิจกรรม ปี 2560-2561 36 

1.22 กราฟแสดงข้อมูลสัดส่วนมูลค่าผลผลิตสัตว์น้ำ จังหวัดสตูล ปีการประมง 2561 37 



สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพที ่ หน้า 

1.23 แสดงข้อมูลเรือประมงชายฝั่งพ้ืนบ้าน 37 

1.24 กราฟแสดงข้อมูลจำนวนเรือประมงพาณิชย์ ปี 2561 จังหวัดสตูล 38 

1.25 แสดงข้อมูลแนวโน้มมูลค่าผลผลิตด้านการประมงประจำปี 2557 – 2561 39 

1.26 แสดงข้อมูลแนวโน้มมูลค่าผลผลิตด้านการประมงพาณิชย์ ประจำปี 2557 – 2561 40 

1.27 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการประมงพ้ืนบ้าน ประจำปี 2557 – 2561 40 

1.28 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ประจำปี 2557 – 2561 41 

1.29 
แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการเพาะและอนุบาลปลาน้ำกร่อย ประจำปี                  2557 
– 2561           41 

1.30 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ประจำปี 2557 – 2561 42 

1.31 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการเพาะพันธ์และอนุบาลกุ้งทะเล ประจำปี 2557 – 2561 42 

1.32 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปี 2557 – 2561 43 

1.33 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ ประจำปี 2557 – 2561 43 

1.34 ภาพแผนที่อุทยานธรณีสตูล 65 

1.35 แสดงข้อมุลมูลค่าการจำหน่ายผลิตภํณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP จังหวัดสตูล  73 

1.36 แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูล ปี 2556 - 2560 75 

1.37 แสดงข้อมูลโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสตูล ปี 2556 - 2560 75 

1.38 แสดงข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยว ปี 2557 - 2561 77 

1.39 แสดงข้อมูลประชากรจังหวัดสตูล ปี 2557 – 2562 80 

1.40 ปิรามิดประชากรจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ พ.ศ 2562 จังหวัดสตูล 81 

1.41 จำนวนประชากรทั้งจังหวัด  ผู้สูงอายุ และร้อยละของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งจังหวัด 81 

1.42 จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว 82 

1.43 แสดงข้อมูลประเภทการออกใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดสตูล  88 

1.44 แผนภูมิแสดงอัตราการมีงานทำใน/นอกภาคเกษตรจังหวัดสตูลค่าเฉลี่ย ปี 2557 - 2561 89 
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บทที่ 1 ข้อมูลเพื่อการพัฒนา   
1.1 ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ 
 1. ความเป็นมา 

    ประวัติความเป็นมาของจังหวัดสตูลในสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาและในสมัยกรุงศรีอยุธยา      
ไม่ปรากฏหลักฐานกล่าวไว้ ณ ที่ใดสันนิษฐานว่าในสมัยนั้น ไม่มีเมืองสตูล คงมีแต่หมู่บ้านเล็ก ๆ กระจัด
กระจายอยู่ตามที่ราบชายฝั่งทะเล 

ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์“สตูล”เป็นเพียงตำบลหนึ่งอยู่ในเขตเมืองไทรบุรี  ฉะนั้นประวัติ 
ความเป็นมาของจังหวัดสตูลจึงเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเมืองไทรบุรีดังปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดาร
กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2 ว่า "ตามเนื้อความที่ปรากฏดังกล่าวมาแล้ว ทำให้เห็นว่าในเวลานั้นพวกเมือง  
ไทรบุรี เห็นจะแตกแยกกันเป็นสองพวก คือ พวกเจ้าพระยาไทรปะแงรันพวกหนึ่งและพวกพระยาอภัยนุราช  
คงจะนบน้อมฝากตัวกับเมืองนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะเมื่อพระยาอภัยนุราชได้มาเป็นผู้ว่าราชการเมืองสตูล
ซึ่งเขตแดนติดต่อกับเมืองนครศรีธรรมราชพวกเมืองสตูลคงจะมาฟังบังคับบัญชาสนิทสนมข้างเมือง
นครศรีธรรมราชมากกว่าเมืองไทรบุรี แต่พระยาอภัยนุราชว่าราชการเมืองสตูลได้เพียง 2 ปีก็ถึงแก่อนิจกรรม 
ผู้ใดจะได้ว่าราชการเมืองสตูลต่อมาในชั้นนั้นหาพบจดหมายเหตุไม่แต่พิเคราะห์ความตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ภายหลังเข้าใจว่าเชื้อพระวงศ์ของพระอภัยนุราช (ปัศนู) คงจะได้ว่าราชการเมืองสตูลและฟังบังคับบัญชา   
สนิทสนมกับเมืองนครศรีธรรมราชอย่างครั้งพระยาอภัยนุราชหรือยิ่งกว่านั้น" 

เรื่องเกี่ยวกับเมืองสตูลยังปรากฏในหนังสือพงศาวดารเมืองสงขลาแต่ข้อความที่ปรากฏ  
บางตอนเกี่ยวกับชื่อผู้ว่าราชการเมืองสตูลไม่ตรงกับพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 ประวัติ
เกี่ยวกับเมืองสตูลในการจัดรูปแบบการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาลว่า ในปี พ.ศ. 2440    
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รักษาเมืองไทรบุรี เมืองปะลิส และเมืองสตูลเป็นมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า 
"มณฑลไทรบุรี" โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาไทรบุรีรามภักดี เจ้าพระยาไทรบุรี (อับดุลฮามิต) เป็นข้าราชการ
เทศาภิบาลมณฑลไทรบุรีเมืองสตูลได้แยกจากเมืองไทรบุรีอย่างเด็ดขาดตามหนังสือสัญญาไทยกับอังกฤษเรื่อง
ปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับสหพันธรัฐมาลายู ซึ่งลงนามกันที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ร.ศ.127 
(พ.ศ. 2452) จากหนังสือสัญญานี้ยังผลให้ไทรบุรีและปะลิสตกเป็นของอังกฤษส่วนสตูลคงเป็นของไทยสืบมา
จนถึงปัจจุบันเมื่อปักปันเขตแดนเสร็จแล้วได้มีพระราชโองการโปรดให้เมืองสตูลเป็นเมืองจัตวารวมอยู่ในมณฑล
ภูเก็ตเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ร.ศ.128 (พ.ศ. 2453) ใน ปีพุทธศักราช 2475 ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยเมืองสตูลก็มีฐานะยกเป็นจังหวัดหนึ่งอยู่ในราชอาณาจักรไทยสืบต่อมา     
จนทุกวันนี้ 

คำว่า"สตูล"มาจากคำภาษามาลายูว่า "สโตย" แปลว่า กระท้อน อันเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้น 
ชุกชุมในท้องที่ เมืองนี้  ซึ่งต่อมาได้รับการตั้งสมญานามเป็นภาษามาลายูว่า "นครีสโตยมำบังสการา 
(NegeriSetoiMumbangSegara) " หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า สตูล เมืองแห่ งพระสมุทรเทวา ดังนั้น       
"ตราพระสมุทรเทวา" จึงกลายเป็นตราหรือสัญลักษณ์ของจังหวัดมาตราบเท่าทุกวันนี้ 

ปัจจุบันจังหวัดสตูล แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ  คือ 
๑. อำเภอเมืองสตูล 
2. อำเภอละงู 
3. อำเภอควนกาหลง 
4. อำเภอทุ่งหว้า 
5. อำเภอควนโดน 
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6. อำเภอท่าแพ 
7. อำเภอมะนัง 

 
  2. ที่ตั้งและอาณาเขต 
      จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทย ด้านฝั่งทะเลอันดามัน ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร 973 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,807.52 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,754,701 
ไร่ (นับรวมพ้ืนที่ที่เป็นส่วนของน้ำทะเล) เป็นลำดับที่ 63 ของประเทศ และลำดับที่ 12 ของภาคใต้ รองลงมา 
คือ จังหวัดปัตตานีและจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 6 องศา 4 ลิปดาเหนือ ถึง 7 องศา 2 ลิปดาเหนือ 
และเส้นแวงที่ 99 องศา5 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 3 ลิปดาตะวันออก มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศ
มาเลเซียตลอดแนวชายแดนทางบกยาวประมาณ 56 กิโลเมตร ติดฝั่งทะเล  อันดามันมีชายฝั่งทะเลยาว
ประมาณ 144.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

และอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 ทิศใต ้   ติดต่อกับ รัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลาและรัฐเปอร์ลิส  ประเทศ

มาเลเซีย 
  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  ทะเลอันดามัน  มหาสมุทรอินเดีย 
 โดยพ้ืนที่บนบกมีเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างจังหวัดสตูล      
กับจังหวัดอ่ืนๆ และประเทศมาเลเซีย 

ภาพที่ 1.1 แสดงท่ีตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูล 

 
ทีม่า : ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ สิงหาคม 2562 
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 ภาพที่ 1.2 แสดงท่ีตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูลในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
 

 
  จากข้อมูลที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดกลุ่มจังหวัดอันดามัน ทุกจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดในกลุ่มอ่าวไทย มีพ้ืนที่ติดทะเลฝั่งอันดามัน จังหวัดสตูลเป็น 1 ใน 2 จังหวัดที่ติดประเทศเพ่ือนบ้าน  
อยู่ทางใต้สุดฝั่งทะเลอันดามัน คือประเทศมาเลเซีย ทำให้มีจุดยุทธศาสตร์ที่ได้เปรียบในเชิงการค้าขายชายแดน
มีขนาดพ้ืนที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 5 ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่มาก  เรียงตามลำดับ คือ จังหวัด
ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง ตามลำดับ 

ภาพที่ 1.3 แสดงท่ีตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูลในภูมิภาคอาเซียน 
 

 

ระนอง 

พังงา 

ภูเก็ต 

กระบี่ 

ตรัง 

สตูล 

ประเทศเมียนมาร์ 

ประเทศมาเลเซีย 

จังหวัดสตลู 
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 3. ลักษณะภูมิประเทศ 
          จังหวัดสตูล มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบสลับกับภูเขา พ้ืนที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออก 
เป็นเนินเขาและภู เขาสูง โดยมีเทือกเขาสำคัญ คือ ภูเขาสันกาลาคีรี พ้ืนที่ค่อยๆ ลาดเอียงลงสู่ทะเล 
ด้านตะวันตก และทิศใต้มีที่ราบแคบๆขนานไปกับชายฝั่งทะเล ถัดจากท่ีราบลงไปเป็นป่าชายเลน น้ำเค็ม ขึ้นถึง
มีป่าแสมหรือป่าโกงกางอยู่ เป็นจำนวนมาก เป็นจังหวัดที่มีลำน้ำสายสั้นๆไหลผ่านพ้ืนที่ ทางตอนเหนือ        
และทิศตะวันออกของจังหวัด ประกอบด้วยภูเขามากมายสลับซับซ้อนโดยมีทิวเขานครศรีธรรมราชแบ่งเขต
จังหวัดสตูลกับจังหวัดสงขลา และทิวเขาสันกาลาคีรีแบ่งเขตประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย และยังมีภูเขา
น้อยใหญ่อยู่กระจัดกระจายในตอนล่างและชายฝั่งตะวันตก ภู เขาที่สำคัญได้แก่ เขาจีน เขาพญาบังสา        
เขาหัวกาหมิง เขาใหญ่ เขาทะนาน เขาควนกาหลง และเขาโต๊ะพญาวัง 

ภาพที่ 1.4 แสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสตูล 

 
ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ สิงหาคม 2562 

 4. ลักษณะภูมิอากาศ 
พ้ืนที่จังหวัดสตูลได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดอ่าวไทยและลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะภูมิประเทศ เป็นแบบร้อนชื้น มี 2 ฤดู ฤดูร้อนกับฤดูฝน โดยมี
ช่วงฤดูฝนยาวนาน ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม  และมีฤดูร้อนเพียง 4  เดือน เดือน มกราคม 
ถึงเดือนเมษายน ระหว่างปี  2559-2561  ปริมาณฝนเฉลี่ย  2,492.48  มม. ฝนตกชุกในเดือน สิงหาคม 
กันยายน  และตุลาคม                                
            สำหรับ ปี พ. ศ. 2561 อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 37.3  องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 
19.8  องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยวัดได้ 28.39 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนตกมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม 
2561 วัดได้ 447.2 มิลลิเมตร   
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ตารางท่ี 1.1 แสดงข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสตูล ปี 2561 
เดือน ปริมาณน้ำฝนทั้งเดือน 

(มม.) 
อุณหภูมิ (ซ.) ความชื้นสัมพัทธ ์(%) น้ำระเหย ความกด

อากาศ 
  ปริมาณ

น้ำฝน 
จำนวนวัน
ฝนตก 

สูงสดุ ต่ำสุด อุณหภูมิ
เฉลี่ย 

สูงสุด ต่ำสุด ความชื้น
ฯเฉลี่ย 

ทั้งเดือน   

มกราคม 83.60 16 34.0 21.4 27.62 96.0 52.0 80.13 102.31 1009.15 

กุมภาพันธ ์ 0.4 2 36.8 19.8 28.80 92.0 39.0 68.75 148.30 1010.78 

มีนาคม 15.3 7 37.3 21.5 29.74 95.0 74.0 71.92 161.69 1009.39 

เมษายน 135.0 12 37.1 22.4 29.48 96.0 43.0 76.24 138.26 1008.67 

พฤษภาคม 310.3 25 33.5 24.0 28.73 98.0 48.0 84.64 111.42 1009.05 

มิถุนายน 224.3 12 34.5 22.5 28.29 97.0 51.0 81.53 109.76 1009.31 

กรกฎาคม 447.2 18 34.3 22.7 28.04 97.0 50.0 83.75 102.09 1008.79 

สิงหาคม 199.2 14 34.0 22.0 28.14 97.0 50.0 80.89 123.39 1008.95 

กันยายน 300.1 20 34.1 22.0 27.52 97.0 51.0 84.21 98.00 1010.13 

ตุลาคม 268.9 22 33.9 22.8 28.05 97.0 53.0 83.72 107.58 1010.03 

พฤศจิกายน 128.2 16 34.3 22.8 28.25 97.0 44.0 80.43 115.11 1010.17 

ธันวาคม 177.0 21 34.0 22.4 28.01 96.0 51.0 80.41 101.59 1010.36 

รวม 2,289.50  185.0 417.8 266.3 340.67 1,155.0 606.0 956.62 1,419.50  12,114.78  

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 
ข้อมูล ณ กรกฏาคม 2562 

 

ตารางท่ี 1.2 แสดงปริมาณน้ำฝนและจำนวนวันที่มีฝนตกระหว่างปี  2556 -2561 
 

ปี พ.ศ. ปริมาณน้ำฝน 
(มม.) 

จำนวนวัน 
 ที่ฝนตก  

ปริมาณฝนที่ตกมาก 
ใน 24 ชม.(มม.)  

วันที่และเดือน 

2556 2,213.1 178 120.8 9  มิถุนายน 
2557 2,496.6 179 61.4 4  ตุลาคม 
2558 2,773.7 170 138.2 27  กันยายน      
2559 1,940.0 170 92.0 31   กันยายน 
2560 3,039.0 200 192.6  21 กันยายน 
2561 2,289.50 185.0 126.5  22 สิงหาคม 

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 
ข้อมูล ณ กรกฏาคม 2562 

 
 
 



แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบบัทบทวน                                           

 

6 

ตารางท่ี 1.3 แสดงอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดและอุณหภูมิเฉลี่ย  ปี 2556 – 2561         
     

ปี สูงสุดเฉลี่ย สูงสุดวัดได้ ต่ำสุดเฉลี่ย ต่ำสุดวัดได้ 
2556 32.73 37.3     1    เม.ย. 24.15 21.8   23  ธ.ค. 
2557 33.09 38.2     7    มี.ค. 23.98 17.3   4    ก.พ. 
2558 32.63 37.9     8    เม.ย. 24.05 18.8   14    ก.พ. 
2559 33.45 39.6     20   

เม.ย. 
24.58 22.2    20   ก.พ. 

2560 32.54 35.8     11   มี.ค. 24.00 21.4     12 มี.ค. 
2561 32.97 37.3      18   

มี.ค. 
23.80 19.8      11 ก.พ. 

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 
ข้อมูล ณ กรกฏาคม 2562 

ตาราง ท่ี 1.4 แสดง ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายปี ความชื้นสัมพัทธ์ค่ำสุด และความเร็วลมสูงสุดในรอบปี   
               ปี 2556 – 2561         

ปี  
ความชื้นเฉลี่ยรายปี 

 
ความชื้นต่ำสุด 
(%) 

 
ความชื้นต่ำสุด 
เดือน    

ลมสูงสุดทิศ 
ในรอบปี   
กม/ชม 

 
เดือน 

2556 78.73 33 2   ก.พ. 080/56 เม.ย. 
2557 77.80 25 7   มี.ค. 250/24 มิ.ย. 
2558 78.40 35  8   เม.ย. 070/37 ธ.ค. 
2559 77.93 31 31 มี.ค./20  เม.ย. 050/39 ม.ค. 
2560 80.73 36 9  มี.ค. 050/32 

270/32 
ก.พ. 
ธ.ค. 

2561 96.25 39  7  ก.พ. 270/37 มิ.ย. 

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล  
ข้อมูล ณ กรกฏาคม 2562 

 5. การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 จังหวัดสตูล มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตร และการป่าไม้เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือ
การใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นแหล่งน้ำ ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดตามลำดับ  โดยปี 2561 พ้ืนที่ 
ในการสร้างชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 17.23 เมื่อเทียบกับปี 2559  แสดงถึง        
การเจริญเติบโตของชุมชน ซึ่งจังหวัดต้องมีมาตรการรองรับการบริหารจัดการชุมชนในด้านต่างๆ อาทิ ด้าน
อุปโภค   สารณูปโภค การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน  และมีพ้ืนที่เกษตรกรรมลดลง ร้อยละ 0.99 ซึ่งต้องมี
การบริหารจัดการด้านเกษตรในลักษณะเพ่ิมมูลค่ามากข้ึน 
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ตารางที ่1.5 แสดงข้อมูลเปรียการใบเทียบการใช้ท่ีดินจังหวัดสตูล  ปี 2543 - 2561 

การใช้
ที่ดิน 

ปี 2543 ปี 2550 ปี 2552 ปี 2556 ปี 2559 
ปี 2561 

ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ 
 พื้นท่ี
ชุมชนและ
สิ่งปลูก
สร้าง 29,032 1.88 32,680 2.12 34,841 2.26 35,621 2.31 54,000 3.48 

63,304  4.08 

 พื้นท่ี
เกษตรกรร
ม  753,948 48.65 672,639 43.41 675,244 43.58 703,369 45.4 701,857 45.3 

694,880      44.85  

 พื้นท่ีป่า
ไม้  709,240 45.77 714,461 46.11 709,439 45.79 681,308 43.97 665,976 42.98 

659,645      4 42.57 

 พื้นท่ีน้ำ  34,520 2.23  116,358 7.51 116,412 7.51 117,654 7.59 117,765 7.61 
119,686     7.72 

 พื้นท่ี
เบ็ดเตล็ด  22,621 1.47 13,223 0.85 13,425 0.86 11,409 0.73 9,763 0.63 

11,846      0.76 

รวม 1,549,361 100 1,549,361 100 1,549,361 100 1,549,361 100 1,549,361 100 
1,549,361     100 

หมายเหตุ กรมพัฒนาที่ดินจัดเก็บข้อมูลไม่ครบทุกปี          
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน   

ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2562 
 

ภาพที่ 1.5 แสดงข้อมูลพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2561 

                        
                 

                    
            

                          
   

                        
  

                    
          

 
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน   

ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2562 
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ภาพที่ 1.6 แผนที่สภาพการใช้ท่ีดินจังหวัดสตูล ปี 2561 

 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน   
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 

6. โครงสร้างพ้ืนฐาน 
  6.๑ การคมนาคมขนส่งทางบก 
   1. ทางรถยนต์ 

                  จังหวัดสตูล มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัดที่เชื่อมต่อ
ระหว่างจังหวัด ระหว่างอำเภอและระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน ทางหลวงที่อยู่พ้ืนที่จังหวัดสตูลมีทั้งสิ้น 13 สาย
ทาง 16 ตอนควบคุม ระยะทางรวม 315.952 กิโลเมตร โดยมีทางหลวงแผ่นดินที่สำคัญ ได้แก่ 

   (1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 สายยนตรการกำธร เป็นทางหลัก ที่สามารถ
เดินทางไปยังจังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง โดยไปเชื่อมต่อกับถนนเพชร
เกษมที่สี่แยกคูหา เขตอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แยกซ้ายไปจังหวัดพัทลุง แยกขวาไปอำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ระยะทางประมาณ 67 กิโลเมตร 

        (2)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 สายฉลุง-ตรัง เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่าง
จังหวัดสตูลกับจังหวัดตรัง ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร เริ่มจากสามแยกฉลุง ผ่านอำเภอท่าแพ อำเภอ
ละงู อำเภอทุ่งหว้า อำเภอปะเหลียน และอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 
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 ๑) หน่วยงานผู้รับผิดชอบจำนวนสายทางและชนิดผิวจราจร 
      มีหน่วยงานที่รับผิดชอบจำนวนสายทางและชนิดผิวจราจร คือ แขวงทางหลวงจังหวัด

สตูล  แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒) รายชื่อหมวดทางหลวงและพื้นที่รับผิดชอบระบุระยะทาง (กิโลเมตร) 
            แขวงทางหลวงสตูล  รับผิดชอบดูแลทางหลวงแผ่นดินทั้งหมด 14 สายทาง 17 ตอน

ควบคุม ระยะทางรวม  323.435  กิโลเมตร  อยู่ในพ้ืนที่ 
   จังหวัดสตูล ระยะทาง  199.928  กิโลเมตร                                                         
   จังหวัดสงขลา ระยะทาง    58.009  กิโลเมตร 
   จังหวัดตรัง ระยะทาง    65.498  กิโลเมตร                                                           

   มีหมวดทางหลวง  รับผิดชอบดูแลพื้นที่ 4  หมวดทางหลวง 
ตารางท่ี 1.6 แสดงข้อมูลสายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสตูล 

 

หมวดทาง
หลวง 

ทางหลวง
หมายเลข 

ช่ือสายทาง ผิวทาง ระยะทาง (กม.) 
จริง ต่อ 2 ช่องฯ 

ควนโดน 
69+798 

406 
 

4137 
4184 
4362 

ค่ายรวมมิตร – ย่านซื่อ 
 
ทุ่งตำเสา – สวนเทศ 
ควนสตอ – วังประจัน 
นิคมควนกาหลง – นาโต๊ะขุน 

แอสฟัลติกคอนกรีต 
คอนกรีต 
แอสฟัลติกคอนกรีต 
แอสฟัลติกคอนกรีต 
แอสฟัลติกคอนกรีต 

18.630 
2.320 

23.428 
21.850 
10.453 

37.260 
4.640 

25.176 
24.100 
10.804 

   รวม 76.681 101.980 
ท่าแพ 

112+233 
406 
404 
421 

4051 
4052 
4111 
4183 

ย่านซื่อ – ตำมะลัง 
ละงู – ฉลุง 
กาเน๊ะ – สตูล 
นาลาน – เจ๊ะบิลัง 
เขาขาว – ท่าเรือปากบารา 
ทางเข้าท่าเรือเกาะนก 
ทางเข้าด่านศุลกากรสตูล 

แอสฟัลติกคอนกรีต 
แอสฟัลติกคอนกรีต 
แอสฟัลติกคอนกรีต 
แอสฟัลติกคอนกรีต 
แอสฟัลติกคอนกรีต 
แอสฟัลติกคอนกรีต 
แอสฟัลติกคอนกรีต 

20.306 
37.039 
9.617 
9.170 
9.365 
0.075 
0.156 

33.696 
73.178 
12.347 
9.840 

18.301 
0.075 
0.156 

   รวม 85.728 147.593 
ทุ่งหว้า 

68+181 
404 

4125 
4312 
4371 

บ้านนา – ละง ู
ท่าพญา – ทุ่งยาว 
ทางเข้ากำแพง 
สามแยก – หยงสตาร์ 

แอสฟัลติกคอนกรีต 
แอสฟัลติกคอนกรีต 
แอสฟัลติกคอนกรีต 
แอสฟัลติกคอนกรีต 

66.624 
26.933 
0.501 
8.959 

77.227 
27.966 
1.002 
9.490 

   รวม 103.017 115.685 
ควนร ู

21+479 
406 

4053 
ปากจ่า – ค่ายรวมมิตร 
ควนเนียง – ปากบาง 

แอสฟัลติกคอนกรีต 
แอสฟัลติกคอนกรีต 

52.856 
5.153 

87.086 
5.153 

   รวม 58.009 92.239 
 รวมระยะทางควบคุมทั้งสิ้น 323.435 457.497 

ที่มา :  แขวงทางหลวงสตูล  
ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562 

 



แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบบัทบทวน                                           

 

10 

 
 

ภาพที่ 1.7 แสดงเส้นทางในความควบคุมแขวงทางหลวงสตูล สำนักงานทางหลวงท่ี 18 
 

 
ที่มา : แขวงทางหลวงสตูล  

       ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562 
• จำนวนสายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทสตูล ระบุระยะทาง 

(กิโลเมตร) 
 เป็นโครงข่ายทางหลวงชนบทสายรองในพ้ืนที่จังหวัดสตูล อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทาง

หลวงชนบท ซึ่งได้กระจายตามพ้ืนที่ในอำเภอต่าง ๆ แยกเป็นประเภทเส้นทางเพ่ือขนส่งสินค้า การเกษตร    
การประมง และเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นเส้นทางพัฒนาเชื่อมต่อระบบขนส่งโลจิสติกส์          
ซึ่งปัจจุบันโครงข่ายทางดังกล่าว ระยะทางบางช่วงยังไม่ได้มีการพัฒนา เพ่ือยกระดับมาตรฐานทางให้มีความ
สมบูรณ์และต่อเนื่อง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องเร่งปรับปรุงพัฒนาต่อเติมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น           
เพ่ือตอบสนองตามยุทธศาสตร์ ของจังหวัดสตูลและตามยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวงชนบท 
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ตารางท่ี ๑.7 แสดงถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทจังหวัดสตูล 
บัญชีรายชื่อถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทจังหวัดสตูล 

ที ่ ประเภทถนน จำนวน(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 เดือนกรกฎาคม 2562 

 

ตารางท่ี ๑.8 แสดงจำนวนสายทางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
บัญชีรายช่ือถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ที ่ ประเภทถนน จำนวน (สาย) ระยะทาง (กม.) หมายเหตุ 

 ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจ. 110* 323.231  
1 ถนนผิวจราจรลาดยาง 86 283.090  
2 ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 23 22.313  
3 ถนนผิวจราจรลูกรัง 10 18.121  

*  หมายเหตุ:  ถนนบางสายทางประกอบด้วยผิวจราจรลาดยาง,ลูกรัง,คอนกรีตในสายเดียวกัน 
ที่มา :  กองช่าง  ฝ่ายสำรวจและออกแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

ข้อมูล  ณ  เดือน สิงหาคม 2562 
ตารางท่ี ๑.9 แสดงจำนวนสายทางในความรับผิดชอบของท้องถิ่น 

บัญชีถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที ่ ประเภทถนน จำนวน (สาย) ระยะทาง (กม.) หมายเหตุ 
1 ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. 3,161 2,306.91   

 - ถนนผิวจราจรลาดยาง 749 960.16   
 - ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,486 677.40   
 - ถนนผิวจราจรลูกรัง 926 669.35   

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล   
ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562 

 

เส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางของจังหวัดสตูล แบ่งออกเป็น 4 หมวด ทั้งหมด 15 
เส้นทาง ได้แก่ 

รถโดยสารประจำทางหมวด 1 : รถโดยสารภายในเขตเทศบาล 
สายที่ 1 เส้นทางรอบเมือง  
สายที่ 2 เส้นทางวิทยาลัยเทคนิคสตูล - บ้านนาแค  
สายที่ 3 เส้นทางสตูล - ตำมะลัง 
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รถโดยสารประจำทางหมวด 2 : รถโดยสารระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดสตูล 
สายที่ 984 เส้นทางกรุงเทพฯ - สตูล (ข)  (กรุงเทพฯ - ตรัง - สตูล) 
สายที่ 988 เส้นทางกรุงเทพฯ - สตูล  (กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล) 

รถโดยสารประจำทางหมวด 3 : รถโดยสารระหว่างจังหวัดสตูลและจังหวัดอ่ืนๆ 
สายที่ 452 เส้นทางหาดใหญ่ - สตูล (ก) 
สายที่ 466 เส้นทางตรัง - สตูล 
สายที่ 494 เส้นทางหาดใหญ่ - สตูล - ตำมะลัง 
สายที่ 732 เส้นทางหาดใหญ่ - บ้านปากบารา, และเส้นทางแยกช่วง หาดใหญ่ - ทุ่งหว้า 
สายที่ 734 เส้นทางสตูล - ภเูก็ต, และเส้นทางแยกช่วง สตูล - กระบี่ 

รถโดยสารประจำทางหมวด 4 : รถโดยสารภายในเขตอำเภอและระหว่างอำเภอของจังหวัดสตูล 
สายที่ 1891 เส้นทางสตูล - บ้านเจ๊ะบิลัง, และเส้นทางแยกช่วง สตูล - บ้านตันหยงโป 
สายที่ 1892 เส้นทางสตูล - ท่าแพ - ละงู 
สายที่ 1893 เส้นทางสตูล - ควนกาหลง - มะนัง, และเส้นทางแยกช่วง สตูล - บ้านโตน 
สายที่ 8476 เส้นทางบ้านปากบารา - โรงพยาบาลละงู 
สายที่ 8477 เส้นทางสตูล – บ้านวังประจัน 

ที่มา สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล  
ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2562 

2) ทางรถไฟ 
         สตูลไม่มีสถานีรถไฟ แต่สามารถเดินทางไปกับขบวนรถกรุงเทพฯ -ยะลา, กรุงเทพฯ-
หาดใหญ่หรือกรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก ลงที่สถานีรถไฟหาดใหญ่จากนั้นต่อรถตู้โดยสารหรือรถโดยสารประจำ
ทางเข้าจังหวัดสตูล ระยะทาง 98 กิโลเมตร หรือเดินทางกับขบวนรถกรุงเทพฯ – ตรัง, กรุงเทพฯ – กันตังลงที่
สถานีรถไฟตรัง นั่งรถประจำทางรถตู้ หรือแท็กซ่ี เข้าสู่จังหวัดสตูล 
 

6.๒ การคมนาคมขนส่งทางน้ำ 
  ความยาวชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูล 144.8 กิโลเมตร  มีคลองสายหลัก  6 สาย      

ความยาว รวม 277.55 กิโลเมตรมีเกาะในทะเลจำนวน 105 เกาะ  เกาะที่มีผู้คนมาถิ่นฐานอาศัยอยู่ จำนวน   
9 เกาะ    การคมนาคมทางน้ำที่สำคัญ เป็นการเดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวภายในประเทศ และการเดินทาง
ระหว่างประเทศไปยังประเทศมาเลเซียทางทะเล 

จังหวัดสตูลมีท่าเรือจำนวน 2 ท่าเรือ ดังนี้ 
 ๑) ท่าเรือตำมะลัง เป็นท่าเทียบเรือ ตั้งอยู่ใน ต. ตำมะลัง  อ.เมือง จ. สตูล เป็นท่า          

ที่สามารถเดินทางไปเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซียโดยเรือเฟอรี่ มีเรือออกจากท่าเรือทุกวัน 
  ๒) ท่าเรือปากบาราอยู่ห่างจากอำเภอละงูประมาณ 8 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ปากคลองละงู   
ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู เป็นท่าเรือที่อยู่ใกล้เกาะตะรุเตามากที่สุด ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตรและ   
ใกล้ท่าเรือเป็นที่ตั้งของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตะรุเตา บริเวณท่าเรือปากบารายังมี
บริษัทเอกชนนำเที่ยวและบริการเรือของบริษัทเอกชนไปยังเกาะตะรุเตา และเกาะหลีเป๊ะ 
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6.๓ การคมนาคมขนส่งทางอากาศ 
        ไม่มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ แต่สามารถเดินทางจากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หรือจังหวัดตรัง 

ดังนี้ 
 เส้นทางที่ 1 กรุงเทพฯ-หาดใหญ่แล้วต่อรถแท็กซี่หรือรถโดยสารประจำทางจากตัว
อำเภอหาดใหญ่เข้าจังหวัดสตูลอีกประมาณ 98 กิโลเมตร  
 เส้นทางที่ 2 กรุงเทพฯ – ตรัง แล้วต่อด้วยรถประจำทาง รถตู้ หรือรถแท็กซี่จากในเมือง
สู่จังหวัดสตูล ประมาณ 150 กิโลเมตร 

 

6.4 การไฟฟ้า 
       การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล มีสำนักงานให้บริการ จำนวน 6 แห่ง มี PEA SHOP จำนวน 

2 แห่งดังนี้ 
(1) สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล 
(2) สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละงู 
(3) สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอควนกาหลง 
(4) สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอท่าแพ สังกัด การไฟฟ้าฯจังหวัดสตูล 
(5) สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอทุ่งหว้าสังกัด การไฟฟ้าฯสาขาอำเภอละงู 
(6) สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอมะนังสังกัด การไฟฟ้าฯสาขาอำเภอ ควนกาหลง 
(7) PEA SHOP สาขา Big C สาขาสตูล สังกัดการไฟฟ้าฯจังหวัดสตูล 
(8) PEA SHOP สาขา Lotus สาขาควนโดน สังกัด การไฟฟ้าฯอำเภอควนกาหลง 

ตารางท่ี 1.10 ข้อมูลแสดงจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า หน่วยจำหน่วยไฟฟ้าและจำนวนการไฟฟ้า /ครัวเรือนในพื้นที่
จำแนกตามอำเภอ 
ที ่ อำเภอ ครัวเรือน

ทั้งหมด 
(ครัวเรือน) 

มีไฟฟ้าใช้แล้ว (ครัวเรือน) ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 
ปักเสาพาด
สาย 

โซลาร์
โฮม
(SHS) 

อื่นๆ รวม อยู่ในพื้นที่
ปกติ 
(ครัวเรือน) 

อยู่ในเขต
หวงห้าม 
(ครัวเรือน) 

ไม่เข้า
หลักเกณฑ ์
(ครัวเรือน) 

รวม 
(ครัวเรือน) 

1 เมืองสตูล ๓8,495 38,139 356 0 38,495 0 0 0 0 
2 ละง ู 22,951 22,817 134 0 22,951 0 0 0 0 
3 ทุ่งหว้า 7,661 7,547 109 0 7,656 0 5 0 5 
4 ควนกาหลง 11,681 11,681 63 0 11,681 0 0 0 0 
5 ท่าแพ 8,465 8,464 1 0 8,465 0 0 0 0 
6 ควนโดน 7,628 7,622 3 0 7,625 0 0 0 0 
7 มะนัง 6,141 6,068 73 0 6,141 0 0 0 0 
 รวม 103,019 102,275 739 0 103,014 35 5 0 40 

ที่มา : สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล  
ข้อมูล ณ ธันวาคม 256๑ 

หมายเหตุ 
 1. ครัวเรือนใช้โซล่าร์เซลล์ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยกลั้ง และหมู่ที่ 10 บ้านวังคราม ตำบลทุ่งหว้า อาศัยอยู่
ในเขตพ้ืนที่หวงห้ามเขาบรรทัด จำนวน 75 ครัวเรือน 
 2. ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ อาศัยอยู่บนเกาะหลีเป๊ะ อำเภอเมือง และเกาะบุโหลน อำเภอละงู จำนวน 
715 ครัวเรือน 
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6.5 การประปา 
           จังหวัดสตูล  มีที่ทำการประปา 2 แห่ง คืออำเภอเมืองและอำเภอละงู  มีสถานีผลิต

น้ำประปา จำนวน  4  แห่งคือ อำเภอควนโดน ตำบลวังประจัน อำเภอละงู และอำเภอทุ่งหว้า 

ตารางท่ี 1.11 แสดงกำลังการผลิตและปริมาณน้ำจ่าย 
สถานที่
ผลิตน้ำ 
  

กำลัง
การผลิต
(ลบ.ม/
ช.ม.) 
  

ปริมาณน้ำจ่าย 
(ล้าน ลบ.ม.) 
  

  จำนวนผู้ใช้ แยกตามประเภท (ราย) 

ที่อยู่อาศัย  ส่วน
ราชการ 

ธุรกิจ
ขนาด
เล็ก 

รัฐวิสาหกิจ  ธุรกิจ
ขนาด
ใหญ่ 

รวม 

สาขาสตูล           

1.ควน
โดน 

1,200 626,312.56 14,610  250 2,507 22  330  17,719  

2.วัง
ประจัน 

 40  190  14   
3 

  -   -  17 

สาขาละง ู           

3.ละง ู  600 275,686  5,๔๙๐  ๙๙ 1,๐๘๗  ๘  ๒๑๙  6,๙๐๓ 

4.ทุ่ง
หว้า 

 50  40,413  ๘๖๗   ๒๑ ๑๒๓  3  19  1,๐๓๓ 

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล, สาขาละงู 
ข้อมูล ณ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

6.6 บริการโทรศัพท์ 
ตารางท่ี 1.12 ตารางสถิติการบริการโทรศัพท์ ปี 2555- 2561 

รายละเอียด 
2555 2556 2557 ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 2560 2561 

2013 2014 2015 ๒๐๑๖ 2017 2018 2019 

บริษัท ทีโอที 
จำกัด (มหาชน) 

เลขหมาย
เต็ม 

18,997 19,265 19,257 19,517 19,517 19,496 
19,496 

เปิดใช้งาน 10,701 10,083 9,280 8,136 6,780 6,578 4,868 

บริษัทสัมปทาน 
(TT&T) 

เลขหมาย
เต็ม 

8,194 8,194 8,194 8,103 8,103 8103 
8103 

เปิดใช้
งาน 

2,781 2,365 1,999 1,651 1,272 201 
106 

เลขหมายเปิดใช้แยกประเภท  
(บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

2555 2556 2557 ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 2560 2561 

2013 2014 2015 ๒๐๑๖ 2017 2018 2019 

  บ้านพัก  4,739 6,901 5918 4932 4182 4,059 2,728 

  ธุรกิจ  855 871 871 849 838 839 861 
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รายละเอียด 
2555 2556 2557 ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 2560 2561 

2013 2014 2015 ๒๐๑๖ 2017 2018 2019 

  ราชการ  1,023 1,021 965 951 929 928 988 

  ทีโอที  213 215 202 201 201 200 257 

  ตู้สาขา  14 14 14 14 14 14 16 

  
โทรศัพท์
สาธารณะ 

 1,304 1226 1,165 1079 581 288 
140 

1. สำหรับจำนวนเลขหมายของโทรศัพท์สาธารณะแสดงข้อมูลเฉพาะ ที่ บมจ.ทีโอที  ดำเนินการเอง 
2. จำนวนเลขหมายโทรศัพทท์ ที่ดำเนินการโดยบริษัทสัมปทาน ประกอบด้วยโทรศัพท์ประจำที่และ
สาธารณะ 

ที่มา : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2562 
6.7 การเข้าถึงการใช้อินเตอร์เน็ต 

ตารางที่ 1.13 ตารางแสดงประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและ
โทรศัพท์มือถือ พ.ศ. 2559 – 2561 

 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

จำนวน  Number ร้อยละ Percent 
2559 2560 2561 2559 2560 2561 
(2016) (2017) (2018) (2016) (2017) (2018)   

249,949 252,706 254,219 100.00 100.00 100.00 
การใช้คอมพิวเตอร์ 

  
 

  
  

ใช้   83,242 71,989 71,413 33.13 28.48 28.09  
ไม่ใช้ 

 
167,951 180,717 182,806 66.87 71.52 71.91 

การใช้อินเทอร์เน็ต 
  

 
  

  
ใช้ 

 
  119,694 143,147 147,336 47.65 56.65 57.96  

ไม่ใช้ 
 

131,499 109,559 106,883 52.35 43.35 42.04 
การมีโทรศัพท์มือถือ 

  
 

  
  

มี   195,139 221,245 225,834 77.68 87.55 88.83  
ไม่มี 

 
56,054 31,461 28,385 22.32 12.45 11.17 

ที่มา:  สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559-2561 สนง.สถิติแห่งชาติ 
ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2562 

 6.8 การเข้าถึงอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ตารางท่ี 1.14 แสดงจำนวนประชากรอายุ ๖ ปีขึ้นไป จำแนกตามการมีการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดสตูล ปี 2561 
 

จังหวัด 
การใช้คอมพิวเตอร์ Computer using การใช้อินเทอร์เน็ต Internet using การใช้โทรศัพท์มือถือ Mobile using 

รวม ใช ้ ไม่ใช้ รวม ใช ้ ไม่ใช้ รวม ใช ้ ไม่ใช้ 

 สตูล  254,219 71,413 182,806 254,219 147,336 106,883 254,219 225,834 28,385 
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ตารางที่ 1.15  จำนวนครัวเรือนที่มีอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดสตูลปี ๒๕61 
 
 
จังหวัด 

 
 

ครัวเรือน 

ครัวเรือนท่ีมีอุปกรณ/์เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  Household by having 
information and communication technology devices 

 ทั้งสิ้น โทรศัพท ์ โทรสาร คอมพิวเตอร ์ การเช่ือมต่ออินเทอรเ์น็ต 
   มี ไม่ม ี มี ไม่ม ี มี ไม่ม ี เชื่อมต่อ ไม่เช่ือมต่อ 

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

 
ตารางที่ 1.16  จำนวนอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีในครัวเรือน ในจังหวัดปี ๒๕61 

ที่มา: สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕61 สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อมูล ณ กรกฏาคม 2562 

 6.9  โครงการเน็ตประชารัฐ 
ตารางท่ี 1.17 ข้อมูลการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
(โครงการเน็ตประชารัฐ) ในพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2560 

ชื่ออำเภอ/เขต จำนวนหมูบ่้านที่ติดต้ังปี 2560 
ควนกาหลง 10 

ควนโดน 4 

ท่าแพ 5 

ทุ่งหว้า 18 

มะนัง 7 

เมืองสตูล 9 

ละง ู 16 

รวมทั้งหมด 69 
 

 6.10 แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ 
         6.10.1  โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง อ.ย่านตาขาว-อ.ปะเหลียน-อ.ทุ่งหว้า-อ.ละงู  
จังหวัดสตูลมีเส้นทางทางหลวงเชื่อมไปยังจังหวัดฝั่งอันดามัน ปัจจุบันมี 2 ช่องจราจร  ทำให้การสัญจรไปมา
ของประชาชน การขนส่งสินค้าทางการเกษตรและการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดฝั่งอันดามัน ใช้ระยะเวลานาน  
มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง ทั้งนี้จากจังหวัดสตูลไปตรังมีระยะทาง 150 กิโลเมตร หากมีการขยายถนนเป็น     
4 ช่องจราจร ในเส้นทางดังกล่าว จะสามารถลดระยะเวลาการเดินทางจากเดิมใช้ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 30 
นาที เป็นไม่เกิน 2 ชั่วโมง และเป็นการเชื่อมโยง (rute) การท่องเที่ยวระหว่างประเทศตั้งแต่สิงคโปร์ มาเลเซีย

จังหวัด ครัวเรือนทั้งสิ้น 

จำนวนอุปกรณ/์เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
Number of information and communication technology devices 

จำนวน จำนวน จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร ์

เครื่องโทรศัพท ์ เครื่องโทรสาร Number of Computer 

    แบบตั้งโต๊ะ แบบกระเป๋าหิ้ว Tablet 
สตูล 77,861 1,005 326 11,219 10,629 3,594 
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ถึงจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และเป็นการรองรับการท่องเที่ยวเครือข่ายอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ซึ่งจะมี
นักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น การจราจรจะมีความคล่องตัว รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการเดินทาง เพ่ิมโอกาสในการ
ท่องเที่ยวได้มากข้ึน และจะเป็นการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งในระดับจังหวัดและประเทศ 

แนวเส้นทางโครงการ 
ตอนที่ 1 ช่วงเชื่อมโยงอำเภอย่านตาขาว และอำเภอปะเหลียน รวม 42.194 กม.  งบประมาณ  

1,450,000,000.00 บาท 
ตอนที่ 2 ช่วงเชื่อมโยงอำเภอทุ่งหว้า และทางเลื่องเมืองทุ่งหว้า รวม 19.945 กม. (ประมาณการ

ราคาไม่ได้ เนื่องจากไม่มีการประมาณการค่าใช้จ่ายในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน) 
ตอนที่ 3 ช่วงเชื่อมโยงอำเภอทุ่งหว้า  และอำเภอละงู รวม 9.261 กม. งบประมาณ  320,000,000.00 บาท 
สถานะปัจจุบัน : โครงการขยายถนนสายทุ่งหว้า-ตรัง ได้บรรจุอยู่ในโครงการของกรมทางหลวง ขณะนี้

อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้แนวเส้นทาง
โครงมีระยะทางรวม 71.400 กิโลเมตร ขณะนี้ได้รับงบประมาณโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 404 
ตอน บ้านนา – บ้านสามแยก (ตอนที่ 1) ระยะทาง 21.131 กิโลเมตร งบประมาณ 1,049 ล้านบาท โดยจะ
ดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2563 คงเหลือเป็นทางขนาด 2 ช่องจราจรอีกประมาณ 43 กิโลเมตร 
สำหรับตอนที่เหลือจะส่งรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาใน
ปี 2563 

 6.10.2  โครงการสะพาน Andaman Gate Way (สะพานสตูล – เปอร์ลิส) เป็น
เส้นทางที่ก่อสร้างในทะเลเริ่มจากท่าเรือตำมะลัง ผ่านตำบลปูยู จังหวัดสตูล ไปยังบูเก็ตปูเต๊ะ ของรัฐเปอร์ลิส 
ประเทศมาเลเซีย ระยะทาง 14 กิโลเมตร สะพานอยู่บนเขตแดนของประเทศไทยส่วนใหญ่ หากโครงการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะส่งผลให้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ดีขึ้น ทั้งการขนส่งสินค้าร่นระยะทางที่จะไปยังท่าเรือปีนัง 
สามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ได้ถึง 2 ใน 3 จากเดิมลดเวลาในการเดินทางได้มากกว่าร้อยละ 50 เพ่ิม
รายได้จากการท่องเที่ยว มูลค่าการค้าชายแดน  จะเกิดธุรกิจขนส่ งและคลังสินค้าบริเวณชายแดน สร้าง
บรรยากาศและปัจจัยที่เอ้ือต่อการลงทุน เสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ สามารถเชื่อมกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันกับประเทศมาเลเซีย กระตุ้นเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค และส่งผลให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากมีอาชีพที่มั่นคงและรายได้สูงขึ้น จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมมากขึ้นในด้าน
การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ก่อให้มีการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านต่างๆ การบริการสาธารณสุข การศึกษา 
มีการสร้างสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านอันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ข้อเรียกร้องนี้ได้ดำเนินมาตลอดจาก
ประชาชน ภาคเอกชนในพื้นที่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน 

ในคราวที่นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ลงพ้ืนที่ตรวจราชการจังหวัด
สตูล เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเร่ง
พัฒนา    ความเชื่อมโยงโครงข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่จังหวัดสตูล ไปยังรัฐเปอร์ลิส รัฐปีนังของประเทศ
มาเลเซีย โดยให้ดำเนินการให้เป็นรูปธรรมและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจน 

จังหวัดสตูลได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังนี้ 
 ๑. จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ๔ ฝ่าย ได้แก่ จังหวัดสตูล หอการค้าจังหวัด

สตูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบริษัท มิตราคม จำกัด เพ่ือศึกษาออกแบบโครงการสะพานถนนสตูล – 
เปอร์ลิส ซึ่งมอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้เชิง เศรษฐศาสตร์ สังคม 
และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท มิตราคม จำกัด เป็นระยะเวลา ๒๔ 
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เดือน ในวงเงิน ๖๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้มีการดำเนินการศึกษาไปแล้วบางส่วน แต่เนื่องจากบริษัท มิตราคม 
จำกัด มีความเห็นที่แตกต่างในประเด็นเงื่อนไขของสัญญาจ้าง ฯ ที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์
ทำการศึกษา จึงได้ยกเลิกสัญญาจ้าง ทำให้ไม่สามารถนำไปสู่ผลการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ ๔ ฝ่ายได้ 

 ๒. ขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และศูนย์
อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการศึกษาและออกแบบ
สะพานถนนสตูล - เปอร์ลิส วงเงินงบประมาณ ๖๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบห้าล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งสำนัก
นายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยได้ประสานส่งเรื่องให้กระทรวงคมนาคม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบกรณี
ดังกล่าวพิจารณาให้การสนับสนุน และได้ประสานส่งเรื ่องให้สำนักงบประมาณรับทราบเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาอีกทางหนึ่งแล้ว  

 ๓. จังหวัดสตูลได้เสนอโครงการศึกษาและออกแบบสะพานถนนสตูล - เปอร์ลิส 
วงเงินงบประมาณ ๖๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบห้าล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของ
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือจัดทำข้อเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๑ ใน
วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 

 ๔. กรมทางหลวงได้เรียนชี้แจงมายังจังหวัดสตูล มีความเห็นว่า หากจะดำเนินโครงการ
ดังกล่าวฝ่ายไทยและมาเลเซียควรมีข้อตกลงร่วมกันและกำหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจน ซึ่งกรมทางหลวง
พร้อมที่จะสนับสนุนโครงการดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 

 มีการนำเสนอโครงการต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 25 และการประชุมอ่ืนๆ     
ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน IMT-GT เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ 
แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มติที่ประชุมมอบหมายให้แขวงทางหลวงสตูล ไปดำเนินการ
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ และเปลี่ยนชื่อโครงการจาก สะพานสตูล -เปอร์ลิส เป็นสะพาน 
Andaman Gate Way 

6.10.3  โครงการศึกษาออกแบบความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างสนามบินสตูล  ตามที่ยูเนสโกประกาศรองรับให้อุทยานธรณีสตูล
เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที ่ 17 เมษายน ๒๕๖1 จังหวัดจึงมีความจำเป็น    
แร่งด่วนที ่จะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมโดยเฉพาะสนามบินในพื้นที ่จังหวัดสตูล       
เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว จังหวัดสตูลได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยัง
กรมท่าอากาศยานเพ่ือศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการศึกษา
ออกแบบเบื้องต้นโครงการก่อสร้างสนามบินสตูล วงเงินงบประมาณ ๑๖,๐๔๑,๕๐๐ บาท (สิบหกล้านสี่
หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งกรมท่าอากาศยานได้แจ้งมายังจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ว่า ได้มีแผนงานในการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสนามบินสตูล โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เงินทุนหมุนเวียนประจำปี ๒๕๖๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ระยะเวลา
โครงการเริ่มตั้งแต่ 28 มิถุนายน  2562 ถึง วันที่ 23 มีนาคม 2563 รวม 270 วัน  
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1.2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 1) ด้านเศรษฐกิจ 

1. โครงสร้างเศรษฐกิจ 
โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล  ขึ้นอยู่กับสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 

เป็นหลัก โดยมีสัดส่วนร้อยละ 42.3 สาขาการผลิตที่มีความสำคัญรองลงมา ได้แก่ สาขาการขายส่งและการ
ขายปลีกฯ มีสัดส่วนร้อยละ 13.5 สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้ามีสัดส่วนร้อยละ 9.3 และสาขาอ่ืน ๆ 
ร้อยละ 34.9 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูล (GPP AT CURRENT MARGET PRICES) ปี 2560 มี
มูลค่าเท่ากับ 36,557 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ (GDP) คิดเป็น  ร้อย
ละ 2.7  ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ (GRP) และมีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 5 ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน  
สำหรับอัตราขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัดสตูล ขยายตัวร้อยละ 3.3 จากที่ขยายตัวร้อยละ 2.6 ในปีที่ผ่านมา 
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี จากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในปี 2560 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี เท่ากับ 129,565 บาท เป็นลำดับที่ 7 ของ
ภาคใต้และลำดับที่ 28 ของประเทศ โดยมีมูลค่าสูงกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 7,443 บาท  

ภาพที่ 1.8 ภาพแสดงโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสตูลปี 2560 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2562 
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ตารางท่ี 1.18 แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจำปี พ.ศ. 2555 – 2560 
หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

Agriculture ภาคเกษตร 16,124 14,260 14,360 13,261 14,663 15,481 

Agriculture, hunting and 
forestry เกษตรกรรม การป่าไม้ 
และการประมง 

16,124 14,260 14,360 13,261 14,663 15,481 

Non-Agriculture นอกภาค
เกษตร 

17,178 16,991 17,424 18,729 19,635 21,075 

Mining and quarrying การทำ
เหมืองแร่และเหมืองหิน 

173 152 152 172 216 273 

Manufacturing การผลติ 3,563 3,211 2,748 2,729 2,630 3,124 

Electricity, Gas and Water 
supply การไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และ
ระบบปรับอากาศ 

385 388 391 359 365 372 

Water supply; sewerage, 
waste management and 
remediation activities การจัดหา
น้ำ การจัดการ และการบำบัดนำ้
เสียของเสยีและสิ่งปฏิกลู 

58 68 79 83 85 95 

Construction การก่อสร้าง 1,108 1,077 1,306 1,109 1,235 1,251 

Wholesale and retail trade; 
repair of motor vehicles and 
motorcycles การขายส่งและการ
ขายปลีก การซ่อมยานนต์และ
จักรยานต ์

3,664 3,280 3,451 3,666 4,463 4,936 

Transportation and storage 
การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า 

1,929 2,067 2,870 3,619 3,203 3,397 

Accommodation and food 
service activities  ที่พักแรมและ
บริการดา้นอาหาร 

216 242 248 295 329 358 

Information and 
communication ข้อมูลข่าวสาร
และการสื่อสาร 

196 189 215 234 159 163 

Financial and insurance 
activities กิจกรรมการเงินและการ
ประกันภัย 

790 919 1,063 1,102 1,290 1,370 

Real estate activities กิจกรรม
อสังหาริมทรัพย ์

751 1,350 870 1,035 1,108 1,019 
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หน่วย : ล้านบาท ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

Professional, scientific and 
technical activities กิจกรรมทาง
วิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 

9 9 12 7 8 10 

Administrative and support 
service activities กิจ
กรรมการบริหารและการบริการ
สนับสนุน 

163 187 202 223 227 241 

Public administration and 
defence; compulsory social 
security การบริหารราชการ การ
ป้องกันประเทศ และการปรกัน
สังคมภาคบังคับ 

1,572 1,215 918 1,088 1,203 1,158 

Education การศึกษา 1,909 1,908 2,111 2,183 2,238 2,357 

Human health and social 
work activities กิจกรรมด้าน
สุขภาพและงานสังคมสงเคราะห ์

544 571 629 661 701 767 

Arts, entertainment and 
recreation ศิลปะ ความบันเทิง 
และนัทนาการ 

20 20 20 20 29 35 

Other service activities กิจกรรม
บริการดา้นอ่ืน ๆ  

128 136 139 144 145 150 

Gross provincial product 
(GPP) 

33,302 31,251 31,784 31,990 34,298 36,557 

GPP Per capita (Baht) 120,987 112,923 114,269 114,394 122,122 129,565 

Population (1,000 persons) 275 277 278 280 281 282 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  
ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562 

 
1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด 
จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจเป็น อันดับ 5 ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน  

โดยในปี 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 36,557 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ 
(GDP) คิดเป็นร้อยละ 2.7  ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ (GRP)   
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ภาพที่ 1.9  ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดอันดามัน ปี 2556 – 2560 
หน่วย : ล้านบาท 

 
 
 
 
 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕62 

 
2) อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัด 

อัตราขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัดสตูล ในปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 3.3 จากที่ขยายตัว 
ร้อยละ 2.6 ในปีที่ผ่านมา เป็นผลจากแรงขับเคลื่อนของภาคเกษตรกรรม ยอดขายส่งและขายปลีก รวมทั้งการ
ขนส่ง ที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามรายได้เกษตรกรยังอยู่ในระดับต่ำตามราคาสินค้า 

 

ภาพที่ 1.10 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดอันดามัน ปี 2560 
หน่วย : ร้อยละ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕62 
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว (GPP Per Capita)  ในปี 2560 จังหวัดสตูลมี GPP 
เฉลี่ยต่อหัว 129,565 บาท  คิดเป็นลำดับที่ 28 ของประเทศ และคิดเป็นลำดับที่ 4 ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน  
โดยมีจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด สำหรับจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยต่อหัวต่ำที่สุดคือจังหวัดระนอง มี
ค่าเฉลี่ยเพียง  104,517 บาท เท่านั้น หากพิจารณาแนวโน้มรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรจังหวัดสตูล จะ
เห็นได้ว่าตั้งแต่ปี 2556-2560 ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อหัวของประชากรจังหวัดสตูลมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง 
ภาพที่ 1.11 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว กลุ่มจังหวัดอันดามัน ปี 2556 - 2560 

หน่วย : บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕62 
โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูล 
โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลในอดีตขึ้นอยู่กับภาคการเกษตรเป็นหลัก แต่ในปี 2558  

โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรเป็นภาคบริการ ซึ่งในปี 2560 
มีสัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจดังนี้ ภาคบริการสัดส่วนโครงสร้างร้อยละ 47.3 ภาคเกษตรมีสัดส่วนโครงสร้าง
ร้อยละ  42.4 และภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 10.3 โดยมูลค่าการผลิตส่วนใหญ่ของเกษตรกรรมมา
จากพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผลเช่น  ทุเรียน  เงาะ  มังคุด ลองกอง อย่างไรก็ตาม   
หากพิจารณาแนวโน้มจะเห็นได้ว่าภาคการเกษตรตั้งแต่ปี 2554 – 255๘ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และ
ปรับตัวดีขึ้นในปี 2559 – 2560 สำหรับสัดส่วนในด้านอุตสาหกรรมมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก 
ในขณะที่สัดส่วนของภาคบริการมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากจังหวัดสตูลเริ่มมีการขยายตัวของธุรกิจด้านการค้า
ส่ง ค้าปลีก  การโรงแรม  การท่องเที่ยวมากข้ึน 
ตารางท่ี 1.19 โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ณ ราคาประจำปี ปี 2560 

หน่วย : ล้านบาท/(ร้อยละ) 
ภาคการผลิต 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
ภาคเกษตรกรรม 16,124 14,260 14,360 13,261 14,663 15,481  

48.4 45.6 45.2 41.4 42.7 42.4 
ภาคอุตสาหกรรม 4,121 3,751 3,292.2 3,260 3,211 3,768 
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12.4 12.0 10.3 10.2 9.4 10.3 

ภาคบริการ 13,057 13,240 14,131.4 15,469 16,423 17,307  
39.2 42.4 44.5 48.4 47.9 47.3 

ผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด 

33,302 31,251 31,784 31,990 34,298 36,557 

 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕62 

(1) สาขาเกษตรกรรม 
 การเพาะปลูก 
     จังหวัดสตูล มี เนื้อที่ทั้ งหมด 1,754,701 ไร่ พ้ืนที่ถือครองเพ่ือทำการเกษตร 

595,042ไร่ มีครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 45,968ครัวเรือน ในปี
การเพาะปลูก พ.ศ. 2561 พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ แยกเป็นรายอำเภอ ดังตาราง 
ตารางท่ี 1.20 ตารางแสดงจำนวนพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ปี 256๑ 

พืช
เศรษฐกิจ 

พื้นที่ปลูก (ไร่) 
รวม อ.เมือง

สตูล 
อ.ควนโดน 

อ.ควน
กาหลง 

อ.ท่าแพ อ.ละง ู อ.ทุ่งหว้า อ.มะนัง 

ยางพารา 90,191 39,850 134,452 60,348 87,731 88,643 65,728 566,943 
ปาล์มน้ำมัน 7,643 3,783 35,767 12,652 10,611 6,859 38,460 115,775 
ข้าว 5,302 2,632 620 3,023 7,389 8 - 18,974 
ลองกอง 243 1,426 1,621 292 376 141 165 4,264 
ทุเรียน 166 928 1,246 126 255 28 96 2,845 
เงาะ 125 323 459 87 156 21 84 1.255 
มังคุด 145 469 562 76 263 34 112 1,661 
จำปาดะ 113.25 658 322 72.75 84.25 12 39.20 1,302 

ที่มา : จากการประชุมร่วมกันระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9  สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล 
 การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลและ สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดสตูล 

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562 
ภาคการเกษตรเป็นสาขาการผลิตที่สำคัญในภาคเศรษฐกิจของจังหวัดสตูลโดยมีมูลค่า  

การผลิตภาคการเกษตรประจำปี 2560 จำนวน 15,481 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.4 ของมูลค่า
การผลิตรวมของทั้งจังหวัด โดยมูลค่าการผลิตภาคการเกษตรส่วนใหญ่มาจากพืชเศรษฐกิจหลัก  คือ ยางพารา 
ปาล์มน้ำมัน และประมง  

จังหวัดสตูล มีสภาพดินที่เหมาะสมแก่การทำการเกษตร โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด 1,754,701 
ไร่ เป็นพ้ืนที่ถือครองเพ่ือทำการเกษตรทั้งสิ้น 595,042 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.91 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด (โดย
ไม่รวมพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) และมีครัวเรือน
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 7 อำเภอ แล้วจำนวน 
45,968 ครัวเรือน 
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พืช 
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสตูล อันดับ 1 ได้แก่ ยางพารา เนื้อที่ปลูก 566,943 ไร่ 

รองลงมา ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน เนื้อที่ปลูก 115,775 ไร่  ข้าวเนื้อที่ปลูก 18,974 ไร่  และไม้ผล เช่น ลองกอง
เนื้อที่ปลูก 4,264 ไร่ ทุเรียนเนื้อที่ปลูก 2,๘๔๕ ไร่ เงาะเนื้อที่ปลูก ๑,๑๔5 ไร่ มังคุดเนื้อที่ปลูก 1,๖๖๑ ไร่ 
และจำปาดะ เนื้อท่ีปลูก 1,๓๐๒ ไร่ เป็นต้น 
ภาพที่ 1.12 แสดงจำนวนพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญจังหวัดสตูล ปี 2561 

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล   
ข้อมูล  ณ เดือนพฤษภาคม 2562 

 

รายละเอียดพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสตูล มีดังนี ้

ยางพารา  เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและมีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดสตูล และในปี 
2562 ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีคำสั่งให้จัดทำฐานข้อมูลพ้ืนที่การผลิต
ยางพาราของประเทศไทยให้ตรงกัน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องรวม 8 หน่วยงาน ทำให้ข้อมูลพ้ืนที่ปลูก
ยางพาราของจังหวัดสตูลเพ่ิมข้ึน (โดยรวมพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืช) สรุปในปี 256๑ จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่เพาะปลูกทั้งสิ้น ๕๖๖,943 ไร่ คิดเป็น 78% ของพ้ืนที่
การเกษตรของจังหวัด จากเดิมปี 2560 พ้ืนที่ 428,110 ไร่ เพ่ิมขึ้น 32.43% แต่ราคาน้ำยางสดในพ้ืนที่
เฉลี่ยตลอดปี 2561 ราคาเฉลี่ย 39.71 บาท ลดลดจากปี 2560 ราคาเฉลี่ย 43.19 บาท เกษตรกรมีการ
ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกยางพาราไปปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน เช่น ปาล์มน้ำมัน การทำเกษตรแบบผสมผสาน   
เป็นต้น เพ่ือลดความเสี่ยงในเรื่องความเสถียรของราคายาง ซึ่งผกผันตามภาวะเศรษฐกิจโลก เนื่องจากจังหวัด
สตูลเป็นจังหวัดที่ไม่มีโรงงานแปรรูปยางพาราขนาดกลางและขนาดใหญ่ เกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัด
สตูลกว่าร้อยละ 93 จึงขายน้ำยางสดให้แก่พ่อค้าตามจุดรับซื้อน้ำยางในพ้ืนที่และส่งออกไปแปรรูปยังจังหวัด
ใกล้เคียง  
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ภาพที่ 1.13 แสดงข้อมุลเส้นทางการจำหน่วยน้ำยางจังหวัดสตูล 

 
เกษตรกรอีกร้อยละ 6 นำน้ำยางสดเข้าสู่ระบบสหกรณ์โรงรมเพ่ือทำยางแผ่นรมควัน และ

เกษตรกรร้อยละ 1 ทำยางก้นถ้วยขายให้แก่พ่อค้าคนกลาง ดังนั้น จะเห็นได้ว่าจังหวัดสตูล ยังมีโอกาสในการ
พัฒนาการผลิตและการแปรรูปยางพาราภายในจังหวัด โดยอาจก่อสร้างโรงงานน้ำยางข้น เพ่ือเป็นการปรับ
สมดุลการผลิตและการตลาดในการนำน้ำยางสดมาใช้ภายในจังหวัดได้มากขึ้น สามารถจัดการสต็อกยางที่จะ
ส่งออกสู่ตลาดกลางต่อไปได้ อันจะเป็นการช่วยพยุงราคายางพาราไม่ให้ตกต่ำจนเกินไปในช่วงที่มีปริมาณการ
ผลิตสูงและความต้องการของตลาดต่ำ 
ตารางท่ี 1.21 แสดงจำนวนพื้นที่เพาะปลูกยางพาราตั้งแต่ปี 2559-2561 

ปีการ
ผลิต 

ยางพารา   
พ้ืนที่ปลูก 
(ไร่) 

ร้อยละ พ้ืนที่ให้ผล 
(ไร่) 

ร้อยละ ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่/ปี) 

ราคา
เฉลี่ย 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

2559 437,051 +1.01 375,735 +5.77 104,808 279 49.39 5,177.55 
2560 428,110 -2.09 356,697 -5.34 88,047 247 43.19 3,802.75 
2561 566,943 +32.43 386,445 +8.34 97,605 253 43.40         5091.55 

ที่มา : จากการประชุมร่วมกันระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9  สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล 
 การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลและ สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน

มิถุนายน 2562 
ตารางท่ี 1.22 แสดงการผลิตยางพาราในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน 

 
จังหวัด เนื้อที่กรีดได้ (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 

2559 2560 ๒๕๖๑ 2559 2560 ๒๕๖๑ 2559 2560 ๒๕๖๑ 
ตรัง 1,209,937 1,240,746 ๑,๒๔๐,๑๖๐ 312,553 301,941 ๓๒๘,๘๙๗ 258 243 ๒๖๑ 
พังงา 548,997 543,545 ๕๕๔,๔๒๐ 142,608 142,781 ๑๔๖,๓๖๗ 260 263 ๒๖๔ 
กระบี ่ 528,886 512,130 ๔๙๑,๓๐๔ 138,324 136,071 ๑๓๑,๖๖๙ 262 266 ๒๖๘ 
สตูล 355,243 368,619 ๓86,44๕ 90,003 86,179 ๘๙,๙๓๓ 279 247 ๒53 
ระนอง 268,079 274,138 ๒๘๑,๗๗๗ 57,806 68,978 ๗๑,๕๗๑ 216 252 ๒๕๔ 
ภูเก็ต 57,298 59,933 ๕๙,๖๘๕ 10,454 11,165 ๑๑,๖๙๘ 182 186 ๑๙๖ 
รวม 2,968,440 2,999,111 2,988,521 751,748 747,115 780,135 239 241 249 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 256๒ 
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จะเห็นได้ว่า จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ให้ผลผลิตยางพารา และปริมาณผลผลิตอยู่ในลำดับที่ 4 ของ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน รองจากจังหวัดตรัง พังงา กระบี่ และข้อมูลปี 256๑ ปริมาณผลผลิตต่อไร่ของ
จังหวัดสตูล (253 กิโลกรัมต่อไร่) ซึ่งมีค่าสูงกว่าปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน
เพียงเล็กน้อย (249 กิโลกรัมต่อไร่)เนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพ้ืนที่ของจังหวัดสตูลส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกรรายย่อย และมีรายได้จากยางพาราเป็นรายได้หลักของครอบครัวแต่ปัญหาราคายางพาราที่ลดลงอย่าง
ต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจโลก ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรและต้นทุนในการดูแลรักษาสวนยางพารา 
ดังนั้นเกษตรกรชาวสวนยางพาราจึงต้องมีการปรับตัวทั้งการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา 
การลดรายจ่ายในครอบครัวและเพ่ิมรายได้จากการประกอบอาชีพเสริมในการพัฒนาการผลิตยางพาราของ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน ควรมีการเพ่ิมมูลค่าโดยจัดให้มีอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา ทั้งอุตสาหกรรม
ขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามลำดับ เพ่ือรองรับปริมาณผลผลิตยางพาราที่มีในพ้ืนที่ ประกอบกับ
เกษตรกรต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางขั้นต้นให้มีคุณภาพดี มีเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูง มีผลผลิตเฉลี่ยต่อ
ไร่สูงเพ่ือให้โครงสร้างการผลิตยางพาราในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามันสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ทั้งในระดับต้นน้ำ 
กลางน้ำ และปลายน้ำ ต่อไป 
ภาพที่ 1.14 แสดงปริมาณเนื้อที่ให้ผลผลิตยางพาราของกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน 

ปีการผลิต 2559– 25561 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2561 

 
ภาพที่ 1.15 แสดงปริมาณผลผลิตยางพาราของกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน ปีการผลิต 2559– 2561 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 256๒ 
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ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชยืนต้นที่มีศักยภาพในการผลิตน้ำมันต่อหน่วยพื้นที่สูงสุดเมื่อเทียบกับพืช
น้ำมันอ่ืนๆ และมีความทนทานต่อผลกระทบจากภัยธรรมชาติมากกว่าพืชอายุสั้นต่างๆ โดยสามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้นานกว่า 25 ปี อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นอาหารและใช้เป็นพลังงานทดแทนในรูปของไบโอดีเซลได้   
จึงทำให้ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทั่วโลกให้ความสนใจ แต่ด้วยข้อจำกัดของแนวเขตเส้นศูนย์สูตร ประเทศ
ไทยจึงเป็น 1 ใน 42 ประเทศของโลกเท่านั้นที่มีพ้ืนที่เหมาะสมสำหรับการปลูกปาล์มน้ำมัน ซึ่งประเทศไทย
ผลิตได้เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูก
ปาล์มน้ำมันกว่า ๕ ล้านไร่ และมีแนวโน้มขยายพื้นที่ปลูกอย่างรวดเร็ว ซึ่งปาล์มน้ำมันมีระบบของการผลิตและ
การตลาดที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้น การพัฒนางานด้านปาล์มน้ำมันจึงมีความสำคัญ
เป็นอย่างมาก โดยจะต้องพัฒนาครอบคลุม องค์รวม ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้อยู่บนพ้ืนฐาน      
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ปาล์มน้ำมัน  เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดสตูล รองจากยางพารา โดยมี
พ้ืนที่ปลูกครอบคลุมทั้ง 7 อำเภอ ในปี 25๖๑ มีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ำมันจำนวน 1๑๕,775 ไร่ ตั้งแต่ปี 255๙- 
25๖๑ พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ำมันมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากแรงเสริมจากภาวะราคายางพาราตกต่ำ 
เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราปรับเปลี่ยนพื้นที่มาปลูกปาล์มน้ำมันเพ่ิมมากข้ึน  
ตารางท่ี 1.23 แสดงจำนวนพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันตั้งแต่ปี 2559– 256๑ 

ปีการ
ผลิต 

ปาล์มน้ำมัน 
พ้ืนที่ปลูก 
(ไร่) 

ร้อยละ 
พ้ืนที่ให้ผล 
(ไร่) 

ร้อยละ 
ผลผลิต  
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย  
(กก.ไร่/ปี) 

ราคา
เฉลี่ย 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

2559 109,212  99,605  242,854 2,438 5.02 1,219.04 
2560 109,421 +0.19 104,822 +4.98 265,849 2,536 3.75 966.93 
256๑ 115,775 +5.81 108,266 +3.29 276,557 2,554 2.81 777.13 

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล    
ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 256๒ 

 

ตารางท่ี 1.24 แสดงการผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน 
จังหวัด เนื้อที่ให้ผลผลิต (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 

2559 2560 256๑ 2559 2560 256๑ 2559 2560 256๑ 
ตรัง 159,808 171,324 ๑๘๑,๙๓๘ 460,186 512,773 ๕๖๒,๓๗๐ 2,880 2,993 ๓,๐๙๑ 
พังงา 174,052 209,171 ๒๑๖,๑๘๑ 507,603 634,416 ๖๙๐,๒๖๖ 2,916 3,033 ๓,๑๙๓ 
กระบี ่ 965,112 1,072,238 ๑,๐๘๕,๖๓๓ 2,675,684 3,349,672 ๓,๕๒๘,๓๐๗ 2,772 3,124 ๓,๒๕๐ 
สตูล 99,741 105,922 ๑08,266 241,270 269,783 ๒๗6,557 2,419 2,547 ๒,554 
ระนอง 88,975 101,023 ๑๐๔,๐๖๓ 268,055 311,454 ๓๒๘,๕๒๗ 3,013 3,083 ๓,๑๕๗ 
ภูเก็ต 1,657 1,657 ๑,๗๕๓ 3,897 4,326 ๔,๗๑๐ 2,352 2,611 ๒,๖๘๗ 
รวม 1,489,345 1,661,335 1,694,924 4,156,695 5,082,424 5,391,898 2,725 2,899 2,989 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 256๒ 
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ภาพที่ 1.16 แสดงเนื้อที่ให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันของกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน 

ปีการผลิต 255๙– 256๑ 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 25๖๑ 
ภาพที่ 1.17 แสดงผลผลิตต่อไร่ของปาล์มน้ำมันกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามันปีการผลิต 255๙– 256๑ 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 25๖๒ 

แม้ว่าจังหวัดสตูล จะเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อการค้าแห่งแรกของประเทศไทย 
แต่ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่อปีต่ำสุด และผลผลิตดังกล่าวยังมีปริมาณต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศและต่ำกว่า
ศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันซึ่งสามารถผลิตได้ถึง 8 ตันต่อไร่ต่อปี เนื่องจากสาเหตุต่างๆ ได้แก่ 1) เกษตรกร 
ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันส่วนใหญ่เป็นผู้ปลูกรายย่อย ส่วนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ทั้งในเรื่องของพันธุ์
ปาล์มน้ำมันที่ปลูกไม่มีคุณภาพ ด้านการจัดการสวนปาล์มไม่เหมาะสมการตัดปาล์มไม่ได้คุณภาพ ฯลฯ  
2) ปาล์มน้ำมันร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมดอายุมากกว่า 20 ปี ซึ่งมีผลผลิตค่อนข้างต่ำ 3) การผลิต   
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ส่วนใหญ่ต่างคนต่างทำ ขาดการรวมกลุ่ม จึงทำให้ขาดพลังด้านการผลิตและการตลาด เป็นต้น ส่งผลให้ต้นทุน
การผลิตสูง ผลผลิตต่อไร่ต่ำ สร้างความเสียหายให้กับประเทศ จึงควรมีแนวทางการส่งเสริมการปลูกปาล์ม
น้ำมันโดยมีนโยบายมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต และ
การพัฒนาคุณภาพ โดยการจัดการที่ถูกต้อง และการมีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร
เพ่ือการพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมันของจังหวัดให้มั่นคงและยั่งยืน 
 

ภาพที่ 1.18 โครงสร้างการตลาดปาล์มน้ำมัน จังหวัดสตูล 

 
 

ข้าวนาปี  เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเป็นอันดับ 3 ของจังหวัดสตูล รองลงมาจาก ยางพารา
และปาล์มน้ำมัน ซึ่งฤดูการปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวนาปีจะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนมีนาคมของปีถัดไป 
สำหรับการปลูกข้าว จังหวัดสตูลมีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวไม่มากนัก เนื่องจากเกษตรกรหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจตัว
อ่ืนซึ่งทำรายได้มากกว่า และต้นทุนการผลิตสูง ตั้งแต่ปี 255๙-25๖๑ พ้ืนที่ปลูกข้าวนาปีมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก คือ พันธุ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ โดยปลูกในพ้ืนที่นาปี ส่วนพ้ืนที่นาปรัง 
เกษตรกรนิยมปลูกพันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี สำหรับในปี 2561 จังหวัดสตูล มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวนาปี จำนวน  
18,974  ไร่   
 

ตารางท่ี 1.25 แสดงจำนวนพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี 255๙–256๑ 

 
ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล  ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 256๒ 

ปีการผลิต 

ข้าวนาป ี

พ้ืนที่
ปลูก (ไร่) 

ร้อยละ 
พ้ืนที่ให้ผล 
(ไร่) 

ร้อยละ 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิต
เฉลี่ย  
(กก./ไร่/ปี) 

ราคา
เฉลี่ย 
(บาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

2559/2560 21,563  21,563  8,957 415 8.00 71.66 
2560/2561 20,054 -7.00 18,589 -13.79 7,609 409 10.00 76.09 
256๑/256๒ 18,974 -5.39 18,974 +2.07 8,283 437 10.62 87.97 
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ภาพที่ 1.19 จำนวนเนื้อที่เพาะปลูกและเนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าวจังหวัดสตูล พ.ศ. 2557 – 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2562 
 

หากพิจารณาในภาพรวมของภาคใต้ ในปี 2561 จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ปลูกข้าวเป็นลำดับที่ 7 
ของภูมิภาคนี้ และผลผลิตข้าวก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับพ้ืนที่ปลูกข้าว  

ภาพที่ 1.20 จำนวนเนื้อที่เพาะปลูกข้าวจำแนกตามจังหวัดของภาคใต้ พ.ศ. 2561 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562 
ผลผลิตด้านการเกษตรยังคงเป็นสินค้าหลักในการสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดสตูลแต่ผลผลิตจาก

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน หรือข้าวนาปี มีระดับแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง 
ลูกค้ามีอำนาจต่อรองสูง เนื่องจากมีผลผลิตในตลาดค่อนข้างมาก ประกอบกับผลผลิตจากประเทศคู่แข่ง        
ในตลาดโลกเริ่มมีมากขึ้น การวางแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรของจังหวัด ควร
เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและการลดต้นทุนเพ่ือสามารถ
แข่งขันในตลาดได้และควรส่งเสริมการตลาดออนไลน์ให้กับกลุ่มเกษตรกร เนื่องจากปัจจุบันแนวโน้มด้านตลาด
ออนไลน์กำลังเป็นที่นิยม 

 การปศุสัตว์   
ปัจจุบัน  จังหวัดสตูลมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  จำนวน  2๑ ,209  ครัวเรือน  จำนวน

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สูงสุดอยู่ในพ้ืนที่อำเภอเมืองสตูล  จำนวน  4 ,496  ราย  รองลงมา  คือ  อำเภอละงู  
จำนวน  4,301  ราย  และอำเภอท่าแพ  จำนวน  3 ,701  ราย  เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย     

]ลำดับ 7 
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เลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม  หรือเลี้ยงแบบผสมผสานกับอาชีพหลัก  ซึ่งก็คือ  การทำสวนยางพารา  การทำสวน
ปาล์มน้ำมัน  การทำสวนผลไม้  การทำไร่-นา  เป็นต้น  จำนวนสัตว์ที่เลี้ยงต่อครัวเรือนมีจำนวนน้อยและมัก
เลี้ยงปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ  ในแปลงหญ้าสาธารณะ  และในพ้ืนที่การเกษตรอ่ืน ๆ  เช่ น  สวน
ยางพารา  สวนปาล์มน้ำมัน  สวนผลไม้  ไร่-นา  เป็นต้น  เกษตรกรยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการปลูกพืช
อาหารสัตว์เพ่ือใช้เลี้ยงสัตว์มากนัก  มีการปลูกพืชอาหารสัตว์บ้าง  แต่เป็นส่วนน้อย  ส่วนการเลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่
เนื้อ ไก่ไข่  ไก่พ้ืนเมือง  เป็ดพ้ืนเมือง ฯ)  เป็นการเลี้ยงระบบปิด (มีโรงเรือน  มีระบบการควบคุมโรค  และการ
บริหารจัดการ ฯ)  และบางส่วนโดยเฉพาะไก่เนื้อ  ไก่ไข่  เป็นการเลี้ยงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม   

ตารางท่ี 1.26 จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่ 

อำเภอ เกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว ์
(ครัวเรือน) 

พื้นทีป่ลูกหญ้า/ 
พืชอาหารสัตว์  (ไร่) 

เมือง 4,496 561.25 
ละง ู 4,301 2,156 
ทุ่งหว้า 2,189 114.75 
ควนกาหลง 1,805 1,201.75 
ควนโดน 2,472 26 
ท่าแพ 3,701 64.50 
มะนัง 2,245 108.50 
รวม 21,209 4,332.75 

ที่มาของข้อมูล  ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  กรมปศุสัตว์ ข้อมูล ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2562 

ตารางท่ี 1.27 จำนวนสัตว์เลี้ยงรายชนิดสัตว์ 

ชนิดสัตว ์ จำนวน (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์  (ครัวเรือน) 
โคเนื้อ 25,492 6,552 
กระบือ 118 40 
สุกร 9,858 54 
แพะเนื้อ 24,637 4,504 
แกะ 483 92 
เป็ด 96,759 5,379 
ไก่พ้ืนเมือง 394,946 18,643 
ไก่เนื้อ 1,152,281 73 

ที่มาของข้อมูล  ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  กรมปศุสัตว์ ข้อมูล ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2562 
ตารางท่ี 1.28 แสดงข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่ ปี 2559-2562 
ปี  พ.ศ. เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

(ครัวเรือน) 
พ้ืนที่ปลูกหญ้า/ 
พืชอาหารสัตว์  (ไร่) 

พ้ืนที่ทุ่งหญ้า 
สาธารณะ  (ไร่) 

2559 16,099 4,332.75 4,700.00 
2560 16,513 4,332.75 4,700.00 
2561 20,755    522.00 4,700.00 
2562 * 21,209    636.00 4,700.00 

* ณ  30  มิถุนายน  2562 
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ตารางท่ี 1.29 แสดงข้อมูลด้านการปศุสัตว์จังหวัดสตูล  ปี  2562 
ชนิดสัตว์เลี้ยง จำนวนสัตว์เลี้ยง (ตัว) จำนวนเกษตรกร 

(ครัวเรือน) 
มูลค่าผลผลิต (บาท) 

โคเนื้อ 25,492 6,384 572,570,000 
แพะ 26,028 4,525 104,112,000 
แกะ 483 77     1,932,000 
สุกร 9,858 82   69,006,000 
ไก่พ้ืนเมือง 394,946 18,643   59,241,900 
ไก่ไข่ 295,913 2 248,566,920 
ไก่เนื้อ 1,152,281 73   93,334,761 
เป็ด 96,759 5,942   15,481,440 

ที่มา :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล 
ข้อมูล ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2562 

 จังหวัดสตูล  ได้มีส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์  โดยจัดให้มีหน่วยผสม
เทียมของกรมปศุสัตว์  จำนวน  ๗  หน่วย  สำหรับบริการผสมเทียมโคเนื้อ  แพะเนื้อ  มีโรงฆ่าสัตว์ใหญ่ (โค)  
จำนวน  ๑  แห่ง  โรงฆ่าสัตว์เล็ก (สุกร)  จำนวน  ๑  แห่ง  และโรงฆ่าสัตว์ปีก  จำนวน  ๒  แห่ง  และสถานที่
กักกันสัตว์  จำนวน  ๓  แห่ง 
หมายเหตุ  :  มูลค่าผลผลิต 
โค    มูลค่า ราคาเฉลี่ย ๒2,5๐๐  บาท/ตัว 
แพะ  มูลค่า ราคาเฉลี่ย   ๔,๐๐๐  บาท/ตัว 
สุกร  มูลค่า ราคาเฉลี่ย   7,๐๐๐  บาท/ตัว 
ไก่ไข่  มูลค่า ระยะเวลาไข่ (๒๘๐ วัน) x ราคาไข่ เบอร์ ๐-๕ (๓ บาท) x 
จำนวนไก่ไข่ 
ไก่เนื้อ  มูลค่า ราคาไก่เนื้อ (๔๕ บาท) x ๑.๘ ก.ก./ตัว x จำนวนตัว 
ไก่พ้ืนเมือง มูลค่า ราคาไก่พื้นเมือง (๑๕๐ บาท) x จำนวนตัว 
เป็ด  มูลค่า ราคาเป็ด (๑๖๐ บาท) x จำนวนตัว 
 

การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม 
จากสถานการณ์ราคาของยางพาราตกต่ำ  ราคาของปาล์มน้ำมันก็ไม่สูงมากนัก  ราคาของ

ผลไม้แต่ละฤดูกาลไม่ค่อยจะแน่นอน  เกษตรกรบางส่วนได้หันมาทำการเลี้ยงปศุสัตว์อย่างจริงจัง  มีแนวโน้ม
ปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว  มาทำการเกษตรแบบผสมผสาน  มีทั้งปลูกพืช  เลี้ยงสัตว์ และการ
ประมง  เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน  แต่เกษตรกรยังขาดปัจจัยการผลิต  เช่น  พันธุ์สัตว์-พันธุ์พืชอาหารสัตว์  
ที่ดีมีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ 
และอ่ืน ๆ   

การเลี้ยงโคเนื้อ 
  มีมูลค่าการผลิตด้านปศุสัตว์มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์เลี้ยงชนิดอ่ืน  ปี  ๒๕๖1  
เกษตรกรได้หันมาเลี้ยงโคเนื้อเพ่ิมขึ้น  เนื่องจากประสบปัญหาเรื่องราคาของยางพาราและปาล์มน้ำมัน  
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ประกอบกับมีแรงจูงใจเรื่องราคาโคเนื้อปรับตัวสูงขึ้น  และมีวัตถุดิบที่เหลือใช้จากการทำการเกษตรชนิดอ่ืน  
เช่น ทางปาล์มน้ำมัน  ต้นข้าวโพดหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีอยู่ในพ้ืนที่  สามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบ
ในการจัดทำอาหารสัตว์ได้ในรูปของอาหาร TMR  ซึ่งทางราชการให้การสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตอย่างเต็มที่เพ่ือลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์  และที่สำคัญตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาโคเนื้อไม่มีปัญหา
เรื่องราคาตกต่ำ  แต่เกษตรกรยังมีข้อจำกัดด้านพ้ืนที่เลี้ยงและแหล่งเงินทุนในการที่จะซื้อพ่อ-แม่พันธุ์โคเนื้อ 

การเลี้ยงแพะเนื้อ 
  การเลี้ยงแพะเนื้อทรงตัว  มีปัญหาด้านการขาดแคลนพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ดีเพ่ือใช้ในการปรับปรุง
พันธุ์  การเลี้ยงแพะเนื้อมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ทุก  ๑-๒  ปี  เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหา
สายเลือดชิด  ซึ่งจะทำให้แพะมีคุณภาพลดลง  เกษตรกรบางส่วนมีการนำมีวัตถุดิบที่เหลือใช้จากการทำ
การเกษตรชนิดอื่น  เช่น  ทางปาล์มน้ำมัน  ต้นข้าวโพดหลังจากเก็บเก่ียวผลผลิตที่มีอยู่ในพ้ืนที่  มาใช้เลี้ยงแพะ  
และเป็นส่วนประกอบในการจัดทำอาหารสัตว์ได้ในรูปของอาหาร TMR  ซึ่งทางราชการให้การสนับสนุนและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอย่างเต็มที่เพ่ือลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์  การเลี้ยงแพะเนื้อในระยะเวลา  ๖-๗  ปี
ที่ผ่านมาที่ทางราชการส่งเสริมให้ผลิต  ยังไม่ประสบปัญหาแพะเนื้อล้นตลาด 
  การบริโภคเนื้อแพะยังอยู่ในวงจำกัดเฉพาะผู้บริโภคท่ีนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่  และ
ยังไม่เป็นที่นิยมบริโภคอย่างแพร่หลาย  ราคาแพะเนื้อมีชีวิตในพ้ืนที่ของจังหวัดสตูลที่เกษตรกรจำหน่ายหน้า
ฟาร์ม  มีราคาค่อนข้างสูง  กิโลกรัมละ  ๑๕๐-๒๐๐  บาทต่อกิโลกรัม  เมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่จังหวัดในภาค
กลาง  กิโลกรัมละ  ๑๐๐-๑๕๐  บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้น  และเมื่อนำมาแปรรูปเป็นเนื้อแพะแล้ว  ทำให้เนื้อ
แพะมีราคาสูงมาก  กิโลกรัมละ  ๓๐๐-๓๘๐  บาทต่อกิโลกรัม  ไม่สามารถทำการตลาดแข่งขันกับเนื้อสัตว์ชนิด
อ่ืนได้  อาทิเช่น  เนื้อโค  กิโลกรัมละ  ๒๖๐-๒๘๐  บาท/กิโลกรัม  เนื้อสุกร  กิโลกรัมละ  ๑๑๐-๑๒๐ บาทต่อ
กิโลกรัม  ส่งผลทำให้เนื้อแพะยังไม่เปิดกว้างสำหรับผู้บริโภคท่ัวไป 

 การประมง  
      จั งหวัดสตูล มี พ้ืนที่ ติดชายฝั่ งทะเล และพ้ืนที่ น้ ำจืด มีความได้ เปรียบเชิ งเปรียบเทียบ 

(Comparative Advantage) ในการผลิตสินค้าด้านการประมง โดยมูลค่าผลผลิตด้านการประมงประจำปี 2561 มูลค่าทั้งสิ้น 
3,665.77 ล้านบาท โดยสาขาที่มูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรก คือการประมงพาณิชย์ 1,228.71 ล้านบาท รองลงมาคือ      
การเลี้ยงกุ้งทะเล 1,089.77 ล้านบาท และประมงพ้ืนบ้าน 1,049.40 ล้านบาท โดยแยกเป็นรายละเอียดกิจกรรมหลักดังนี้ 

1. การประมงทะเลพาณิชย์ เป็นการทำการประมงนอกเขตชายฝั่ง มีเรือประมงขนาดมากกว่า 10 
ตันกรอสในพ้ืนที่ จำนวน 376 ลำ แรงงานประมง 2,493 ราย (แรงงานไทย 1,563 ราย แรงงานต่างด้าว 930 ราย) 
และมีเรือบางส่วนมาจากต่างถิ่นที่นำปลามาขึ้นท่าในจังหวัดสตูล โดยปี 2561 ประมาณการมีปริมาณสัตว์น้ำรวม
ทั้งหมด 36,138.41 ตัน มูลค่า 1,228.71 ล้านบาทเศษ 

2. การทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล เป็นการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ทั้งหมด ในพ้ืนที่อำเภอชายฝั่งทะเลเช่นเดียวกับ
สัตว์น้ำกร่อย มีฟาร์มที่มีผลผลิต จำนวน 447 ฟาร์ม พ้ืนที่การเลี้ยง 7,846.34 ไร่ โดยผลผลิตปี 2561       ที่ผ่านมา มี
ปริมาณ 7,578.91 ตันเศษ มูลค่า 1,089.77 ล้านบาทเศษ ราคาผลผลผลิตกุ้งขนาด 100 ตัวต่อกิโลกรัม เคลื่อนไหวอยู่ที่ 
135-205 บาท ปัญหาหลักที่พบคือโรคตายด่วน 
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3. การประมงพ้ืนบ้าน เป็นการทำการประมงบริเวณเขตชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อำเภอเมืองสตูล ท่าแพ   ละ
งู และทุ่งหว้า มีประมงพ้ืนบ้านหรือเรือประมงขนาด 10 ตันกรอส ลงมา จำนวน 2,030 ลำ แรงงานประมง 4,150 ราย แยก
ตามประเภทเครื่องมือทำการประมงประเภทอวนติดตา 3,392 ราย รองลงมาเครื่องมือประมงประเภทลอบ 758 ราย มี
ผลผลิตสัตว์น้ำที่จับได้ 12,592.94 ตันเศษ มูลค่า 1,049.40 ล้านบาทเศษ  

4. การทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย พ้ืนที่การเลี้ยงอยู่ใน 4 อำเภอชายฝั่งทะเล ประกอบด้วย อำเภอ
เมือง ท่าแพ ทุ่งหว้า และละงู ชนิดสัตว์น้ำที่เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นปลากะพงขาว ปลากะรัง เลี้ยงในกระชังและบ่อดิน การเลี้ยงปู
นิ่ม และการเลี้ยงปลาอ่ืน  ๆมี จำนวน 734 ฟาร์ม พ้ืนที่การเลี้ยง 417.04 ไร่ ผลผลิต 964.38 ตันเศษ มูลค่า 145.64 ล้าน
บาทเศษ  

5. การเพาะพันธ์และอนุบาลกุ้งทะเล ประกอบด้วยการเพาะและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม รองลงมาคือ
กุ้งกุลาดำ  มีฟาร์ม จำนวน 11 ราย ปี 2561 มีผลผลิต 444.55 ล้านตัว มูลค่า 53.35 ล้านบาทเศษ โดยราคาลูกกุ้งขนาด
โพสลาวา 10-12 เคลื่อนไหวอยู่ที่ 10-12 สตางค์ต่อตัว 

6. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มีฟาร์มเลี้ยง 1,762 ฟาร์ม พ้ืนที่การเลี้ยง 7 อำเภอ 886.63 ไร่ สัตว์
น้ำที่เลี้ยงส่วนใหญ่ปลานิลแปลงเพศในกระชังเป็นการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ ส่วนปลาดุก และปลากินพืช เป็นการเลี้ยงเพ่ือไว้
บริโภคและเป็นรายได้เสริมในครัวเรือน ประมาณการผลผลิตอยู่ที่ 1,091.82 ตัน มูลค่า 65.51 ล้านบาท ราคาผลผลิต ณ 
ฟาร์ม ปลานิลแปลงเพศขนาด 0.7-1.0 กิโลกรัมต่อตัว เคลื่อนไหวอยู่ที่ 70-75 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนปลาดุกขนาด 4-6 ตัว
ต่อกิโลกรัม เคลื่อนไหวอยู่ที่ 45-60 บาทต่อกิโลกรัม 

7. การจับสัตว์น้ำจืดจากแหล่งธรรมชาติ ส่วนใหญ่จับจากแม่น้ำลำคลอง หนองบึง เพ่ือนำมาบริโภค 
มีปริมาณ สัตว์น้ำ 170.75 ตัน คิดเป็นมูลค่า 9.39 ล้านบาทเศษ 

8. การเพาะและอนุบาลปลาน้ำกร่อย ส่วนใหญ่เป็นการอนุบาลลูกปลากะพงขาวเพ่ือการส่งออกไป
ประเทศเพ่ือนบ้านและเลี้ยงในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีจำนวนเกษตรกร 35 ราย ประมาณการผลผลิต ปี 2561 อยู่ที่ 2 
ล้านตัว มูลค่า 24 ล้านบาทเศษ 

9. ผู้ประกอบการด้านการประมง ปี 2561 พบว่ามีผู้ประกอบการที่เป็นผู้รวบรวมสัตว์น้ำ แพปลา 
และพ่อค้าคนกลาง จำนวน 218 ราย สถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้น 6 ราย สถานประกอบการแปรรูปพ้ืนเมือง 11 ราย 
โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ 2 ราย ผู้นำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 113 ราย และสถานประกอบการห้องเย็น 10 ราย 

10. ท่าเทียบเรือประมง จำนวน 41 แห่ง (ท่าเอกชน 40 แห่ง และท่าองค์การสะพานปลา 1 แห่ง) 
ส่วนท่าเทียบเรือประมงพ้ืนบ้านสำหรับชาวประมงพ้ืนบ้านใช้ในการสัญจรและขนส่งผลผลิต มีจำนวน 22 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่
ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนหรือป่าชายเลน และมีสภาพชำรุด  

แหล่งน้ำ 
จังหวัดสตูล มีแหล่งน้ำที่มีศักยภาพในการผลิตสัตว์น้ำในรูปแบบการเพาะเลี้ยงและการปล่อย

พันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพ่ิมผลผลิต จำนวน 325 แห่ง โดยแยกเป็นกลุ่มแหล่งน้ำประเภท คลอง 22 แห่ง ฝาย 5 แห่ง 
สระน้ำ 53 แห่ง หนองน้ำ 139 แห่ง อ่างเก็บน้ำ 8 แห่ง และแหล่งน้ำชลประทาน 98 แห่ง   
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ตารางที่ 1.30 แสดงข้อมูลแหล่งน้ำ 

อำเภอ คลอง ฝาย สระน้ำ หนองน้ำ อ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำ
ชลประทาน 

รวม 

ควนกาหลง 2 2 10 13 1 29 57 

ควนโดน 1 2 3 5 0 19 30 

ท่าแพ 0 0 3 39 1 6 49 

ทุ่งหว้า 2 1 13 42 3 8 69 

มะนัง 1 0 10 3 1 14 29 

เมือง 0 0 3 11 1 13 28 

ละง ู 16 0 11 26 1 9 63 

จำนวนแห่ง 22 5 53 139 8 98 325 

พ.ท.รวม (ไร่)   11 507 2,537 175   3,230 
ที่มา :  * สนง.ชลประทานจังหวดัสตูล , สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล ขอ้มูล ณ ปี 2554 

มูลค่าสินค้าสาขาประมง 
จังหวัดสตูล มีมูลค่าผลผลิตด้านการประมงประจำปี 2561  มูลค่าทั้งสิ้น 3,665.77 ล้านบาท โดยสาขา

ที่มูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรก คือการประมงพาณิชย์ 1,228.71 ล้านบาท รองลงมาคือ การเลี้ยงกุ้งทะเล 1,089.77 
ล้านบาท และประมงพ้ืนบ้าน 1,049.40 ล้านบาท ตามลำดับ 
ภาพที่ 1.21 กราฟแสดงข้อมูลมูลค่าผลผลิตทางการประมงรายกิจกรรม ปี 2560-2561 

ที่มาของข้อมูล : ข้อมูลการออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำและการสุ่มตัวอย่างด้านการประมง ปี 2561  
ข้อมูล ณ สิงหาคม 2562 
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ดัชนีชี้วัดการเติบโตสาขาประมง 
จังหวัดสตูล มีดัชนีชี้วัดการเติบโตมูลค่าภาคการการผลิตทางการประมงพบว่ามี 3 อันดับแรกที่สำคัญคือ    

การประมงพาณิชย์ มีสัดส่วนร้อยละ 33.52 รองลงมาคือการเลี้ยงกุ้งทะเล ร้อยละ 29.73 และการประมงพ้ืนบ้านร้อย
ละ 28.63 ตามลำดับ 
ภาพที่ 1.22 กราฟแสดงข้อมูลสัดส่วนมูลค่าผลผลิตสัตว์น้ำ จังหวัดสตูล ปีการประมง 2561 

33.52%

28.63%
3.96%

29.73%

1.79% 1.46% 0.26%
0.65% ผลผลิตด้านการประมง

ประมงทะเลพาณิชย์          

ประมงทะเลพ้ืนบ้าน          

การเล้ียงปลาน้ ากร่อย         

การเล้ียงกุ้งทะเล          

การเล้ียงปลาน้ าจืด         

เพาะอนุบาลกุ้งทะเล         

ที่มาของข้อมูล : ข้อมูลจากการคำนวณผลผลิตด้านการประมง ปี 2561   สำนักงานประมงจังหวัดสตูล 
 

ครัวเรือนประมงชายฝั่งพื้นบ้าน 
จังหวัดสตูล มีครัวเรือนประมงพ้ืนบ้านแยกตามเครื่องมือทำการประมงได้ 3,210 ครัวเรือน ประกอบด้วย

เครื่องมือประมงอวนติดตา 3,392 ราย รองลงมา เครื่องมือลอบ 758 ราย  ตามลำดับ  

ภาพที่ 1.23 แสดงข้อมูลเรือประมงชายฝั่งพื้นบ้าน 

60%
30%

10%

เรือประมงชายฝั่งพื้นบ้าน

อวนติดตา

ลอบ

อ่ืนๆ

 
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ ข้อมูล ณ สิงหาคม 2562 
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เรือประมง 
จังหวัดสตูล มีชายฝั่งทะเลยาวถึง 1,44.8 กิโลเมตร มีเกาะจำนวนมาก มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้มี

ทรัพยากรสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์ มีเรือที่ทำการประมงประเภท เรือประมงพ้ืนบ้าน 2,030 ลำ แรงงาน 4,150 ราย 
เรือประมงพาณิชย์ 376 ลำ มีแรงงานประมงพาณิชย์ 2,493 ราย (แรงงานไทย 1,563 ราย แรงงานต่างด้าว 930 ราย)  
ภาพที่ 1.24 กราฟแสดงข้อมูลจำนวนเรือประมงพาณิชย์ ปี 2561 จังหวัดสตูล 

12.23%
10.60%

8.51%

18.62%

5.85%9.04%0.53%
3.19%

8.24%

10.60%

31.65%

เรือประมงพาณิชย์

อวนล้อมจับ          

อวนล้อมจับปลากะตัก          

อวนครอบหมึก         

อวนครอบปลากะตัก          

อวนลากคู่         

อวนลากแผ่นตะเฆ่         

ลอบปลา         

ลอบปู         

ลอบหมึก         

เบ็ดราว          

เรือปั่นไฟ          

 
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานประมงจังหวัดสตูล , ข้อมูล ณ สิงหาคม 2562 

ท่าขึ้นสัตว์น้ำ 
ด้วยที่จังหวัดสตูล เรือประมงทั้งที่เป็นประเภทพาณิชย์และประมงพ้ืนบ้าน การขนถ่ายผลผลิตทางการ

ประมงเพ่ือให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพความสด นั้นคือมูลค่าสินค้าที่ชาวประมงได้รับเพ่ิมขึ้น จึงทำให้มี
ท่าขึ้นปลาที่เป็นของเอกชนและของรัฐในพ้ืนที่อำเภอเมืองและอำเภอละงู จำนวน  41 แห่ง แต่ยังไม่รวมท่าเรือประมง
พ้ืนบ้านที่มีกระจายอยู่ตามชุมชนประมงประมงชายฝั่งพ้ืนบ้าน  
ตารางที่ 1.31 แสดงข้อมูลท่าขึ้นสัตว์น้ำ 

อำเภอ ท่าขึน้ปลาเอกชน ท่าขึ้นปลาขององค์การสะพานปลา 
เมืองสตูล 12 1 
ละงู 28 0 
รวม 40 1 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานประมงจังหวัดสตูล 
ข้อมูล ณ สิงหาคม 2562 
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เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
จังหวัดสตูล มีเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ ปี 2561 จำนวน 2,943  ราย มีพ้ืนที่การเลี้ยงรวม 

9,150.01 ไร่ ประกอบด้วย การเลี้ยงกุ้งทะเล 447 ฟาร์ม พ้ืนที่ 7,846.34 ไร่ รองลงมาการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ส่วนใหญ่
เป็นปลานิล ปลาดุก และปลากินพืช จำนวน 1,762 ฟาร์ม พ้ืนที่ 886.63 ไร่ และการเลี้ยงปลาน้ำกร่อย ส่วนใหญ่เป็น
การเลี้ยงปลาในบ่อดินและกระชัง จำนวน 734 ฟาร์ม พ้ืนที่ 417.04  ไร่  

ตารางที่ 1.32 แสดงข้อมูลจำนวนฟาร์และพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

ประเภท ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
จน.ฟาร์ม พ.ท. (ไร่) จน.ฟาร์ม พ.ท. (ไร่) จน.ฟาร์ม พ.ท. (ไร่) 

กุ้งทะเล 457 8,324.09 437 8,191.29 447 7,846.34 
สัตว์น้ำจืด 2,043 1,005.08 1,634 1,176.80 1,762 886.63 
สัตว์น้ำกร่อย 1,553 1,157.97 740 444.75 734 417.04 
รวม 4,312 11,951.61 2,811 9,812.84 2,943 9,150.01 

ที่มาของข้อมูล : จากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดสตูล 
ข้อมูล ณ สิงหาคม 2562  

จังหวัดสตูล มีมูลค่าผลผลิตด้านการประมงประจำปี 2561 มูลค่าทั้งสิ้น 3,665.77 ล้านบาท
โดยสาขาที่มูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรก คือการประมงพาณิชย์ 1,228.71 ล้านบาท รองลงมาคือ การเลี้ยงกุ้ง
ทะเล 1,089.77 ล้านบาท และประมงพ้ืนบ้าน 1,047.40 ล้านบาท มูลค่าการผลิตปี 2557-2561 มี
แนวโน้มลดลง เนื่องจากผลผลิตจากการประมงทะเลพาณิชย์และการเลี้ยงกุ้งทะเลลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี
ฐาน 2560 พบว่าลดลงร้อยละ 5.54 

ภาพที่ 1.25 แสดงข้อมูลแนวโน้มมูลค่าผลผลิตด้านการประมงประจำปี 2557 – 2561 

                                                                        ที่มา :สำนักงานประมงจังหวัดสตูล 
ข้อมูล ณ สิงหาคม 2562 
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1) การประมงทะเลพาณิชย์ เป็นการทำการประมงนอกเขตชายฝั่ง มีเรือประมง จำนวน 376 ลำ 
และมีเรือบางส่วนมาจากต่างถิ่นที่นำปลามาขึ้นท่าในจังหวัดสตูล โดยปี 2561 ประมาณการมีปริมาณสัตว์น้ำ
รวมทั้งหมด 36,138.41 ตัน มูลค่า 1,228.71 ล้านบาท มูลค่าการผลิตปี 2561 มีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก
มาตรการการควบคุมให้เรือประมงทำการประมงที่ถูกต้องตามกฎหมาย เปรียบเทียบกับปีฐาน 2560 พบว่า
ลดลงร้อยละ 38.05  

ภาพที่ 1.26 แสดงข้อมูลแนวโน้มมูลค่าผลผลิตด้านการประมงพาณิชย์ ประจำปี 2557 – 2561 

ที่มา :สำนักงานประมงจังหวัดสตูล    ข้อมูล ณ สิงหาคม 2562 
2) การประมงพ้ืนบ้าน เป็นการทำการประมงบริเวณเขตชายฝั่งทะเล เรือประมง จำนวน 2 ,030 ลำ 

มีผลผลิตสัตว์น้ำที่จับได้ปี 2561 จำนวน 12,592.94 ตันเศษ มูลค่า 1,049.40 ล้านบาทเศษ มูลค่าการ
ผลิตปี 2557-2561 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมาตรการ การปราบปรามเครื่องมือทำการประมงที่ไม่
ถูกต้องตามกฎหมายของภาครัฐที่เข้มงวดขึ้น เปรียบเทียบกับปีฐาน 2560 พบว่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.96  

ภาพที่ 1.27 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการประมงพื้นบ้าน ประจำปี 2557 – 2561 

                   ทีม่า :สำนักงานประมงจังหวัดสตูล     ข้อมูล ณ สิงหาคม 2562 

3) การทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย พ้ืนที่การเลี้ยงอยู่ใน 4 อำเภอชายฝั่งทะเล ส่วนใหญ่เป็นปลา
กะพงขาว ปลากะรัง เลี้ยงในกระชังและบ่อดิน การเลี้ยงปูนิ่ม และการเลี้ยงปลาอ่ืนๆ มี จำนวน  734 ฟาร์ม 
พ้ืนที่การเลี้ยง 417.04 ไร่ ผลผลิตปี 2561 จำนวน 964.38 ตัน มูลค่า 145.64 ล้านบาท มีแนวโน้มคงที่ 
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เนื่องจากการส่งเสริมอาชีพภาครัฐประกอบกับราคาท่ีเกษตรกรจำหน่ายได้ที่มีราคาทรงตัว เกษตรกรขาดแรงจูง
ในในการที่จะเพ่ิมกำลังการผลิต เปรียบเทียบกับปีฐาน 2560  พบว่าผลผลิตลดลงร้อยละ 0.90  

ภาพที่ 1.28 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ประจำปี 2557 – 2561 

         ที่มา :สำนักงานประมงจังหวัดสตูล  ข้อมูล ณ สิงหาคม 2562 

4) การเพาะและอนุบาลปลาน้ำกร่อย เป็นการอนุบาลลูกปลากะพงขาว มีจำนวนเกษตรกร 35 
ราย ผลผลิต ปี 2561 อยู่ที่ 2 ล้านตัว มูลค่า 24 ล้านบาท  ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่อำเภอละงู มีแนวโน้มลดลง 
เปรียบเทียบกับปีฐาน 2560  พบว่าผลผลิตลดลงร้อยละ 20 

ภาพที่ 1.29 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการเพาะและอนุบาลปลาน้ำกร่อย ประจำปี 2557 – 2561 
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  ที่มา :สำนักงานประมงจังหวัดสตูล     ข้อมูล ณ สิงหาคม 2562 

5) การทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล  มีฟาร์มที่มีผลผลิต จำนวน 447 ฟาร์ม พ้ืนที่การเลี้ยง 
7,846.34 ไร่ โดยผลผลิตปี 2561 มีปริมาณ 7 ,578.91 ตัน มูลค่า 1,089.77 ล้านบาทเศษ ราคาผล
ผลผลิตกุ้งขนาด 100 ตัวต่อกิโลกรัม เคลื่อนไหวอยู่ที่ 135-205 บาท มีแนวโน้มคงที่ เนื่องจากเกษตรกรผู้
เลี้ยงกุ้งทะเลมีการประสบปัญหาเรื่องโรคกุ้งและราคาที่ไม่มีแรงจูงใจในการเลี้ยง เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 2560 
พบว่า ผลผลิตลดลงร้อยละ 0.6 
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ภาพที่ 1.30 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ประจำปี 2557 – 2561 
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ที่มา :สำนักงานประมงจังหวัดสตูล     ข้อมูล ณ สิงหาคม 2562 

6) การเพาะพันธ์และอนุบาลกุ้งทะเล มีฟาร์ม จำนวน 11 ราย ปี 2561 มีผลผลิต 444.55 
ล้านตัว มูลค่า 53.35 ล้านบาท โดยราคาลูกกุ้งขนาดโพสลาวา 10-12 เคลื่อนไหวอยู่ที่ 10-12 สตางค์ต่อตัว 
มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเกษตรกรยังไม่มีแรงจูงใจจากราคากุ้งที่ยังค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับความเสี่ยงในการ
เลี้ยง เปรียบเทียบกับปีฐาน 2560  พบว่าผลผลิตลดลงร้อยละ 36.5 

ภาพที่ 1.31 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการเพาะพันธ์และอนุบาลกุ้งทะเล ประจำปี 2557 – 2561 
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                                          ที่มา :สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ สิงหาคม 2562 
7) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มีฟาร์มเลี้ยง 1,762 ฟาร์ม พื้นที่การเลี้ยง 7 อำเภอ 886.63 ไร่      

ปี 2561 ผลผลิตอยู่ที่ 1,091.82 ตัน มูลค่า 65.51 ล้านบาท มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยง
ปลาน้ำจืดประสบปัญหาภัยพิบ้ติ ทำให้มีผลผลิตลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 2560 พบว่าผลผลิตลดลง
ร้อยละ 14.99 
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ภาพที่ 1.32 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปี 2557 – 2561 
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       ที่มา :สำนักงานประมงจังหวัดสตูล 
ข้อมูล ณ สิงหาคม 2562 

8) การจับสัตว์น้ำจืดจากแหล่งธรรมชาติ ส่วนใหญ่จับจากแม่น้ำลำคลอง หนองบึง เพ่ือนำมา
บริโภค มีปริมาณสัตว์น้ำ 170.75 ตัน คิดเป็นมูลค่า 9.93 ล้านบาท มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากแหล่งน้ำ
ธรรมชาติมีชนิดและปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น เปรียบเทียบกับปีฐาน 2560 พบว่าผลผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.09 

ภาพที่ 1.33 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ ประจำปี 2557 – 2561 
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ที่มา :สำนักงานประมงจังหวัดสตูล 

ข้อมูล ณ สิงหาคม 2562 
9) ผู้ประกอบการด้านการประมง ปี 2561 พบว่า มีผู้ประกอบการที่เป็นผู้รวบรวมสัตว์น้ำ แพ

ปลา และพ่อค้าคนกลาง จำนวน 218 ราย สถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้น 6 ราย สถานประกอบการแปร
รูปพ้ืนเมือง 11 ราย โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ 2 ราย ผู้นำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ 113 รายและสถาน
ประกอบการห้องเย็น 10 ราย มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะผู้รวบรวมสัตว์น้ำ ผู้นำเข้าและส่งออก เนื่องจากอุป
สงค์ด้านสินค้าสัตว์น้ำเพ่ิมข้ึนทั้งในตลาดภายในและต่างประเทศ 

10) ท่าเทียบเรือประมง จำนวน 41 แห่ง (ท่าเอกชน 40 แห่ง และท่าองค์การสะพานปลา 1 
แห่ง)  ส่วนท่าเทียบเรือประมงพ้ืนบ้านสำหรับชาวประมงพ้ืนบ้านใช้ในการสัญจรและขนส่งผลผลิต มีจำนวน 
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22 แห่ง ส่วนใหญ่มีสภาพชำรุด ที่ต้องซ่อมแซมโดยด่วน เพราะหากปล่อยไว้จะเกิดความเสียหายต่อร่างกาย
และทรัพย์สินของผู้ใช้ได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนหรือป่าชายเลน ทำให้การจะซ่อมแซม 
มีข้อจำกัดด้วยระเบียบต่างๆ การหาแนวทางในทางปฏิบัติที่มีระเบียบรองรับในการดำเนินการ ทำได้รวดเร็ว 
จะสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวประมงได้ 
 

(2) สาขาอุตสาหกรรม    
 การอุตสาหกรรม 

  ๑) สถิติจำนวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม 
   จังหวัดสตูล มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561  มีจำนวนทั้งสิ้น 352 โรงงาน  เงินลงทุนรวม  4,536.49  ล้านบาท และมีจำนวนคนงาน  5,027 
คน โดยจำแนกโรงงานตามหมวดอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ได้ดังนี้ 
ตาราง แสดงจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมแยกตามจำพวก 
ตารางท่ี 1.33 แสดงจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมแยกตามจำพวก 
จำพวกที่ จำนวนโรงงา(โรงงาน) จำนวนเงินทุน(ล้านบาท) จำนวนคนงาน(คน) 
1 82 21.32 115 

2 22 40.61 112 
3 248 4,474.56 4,800 
รวม 352 4,536.49 5,027 

ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 

ตารางท่ี 1.34 แสดงสถิติจำนวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม       
รายการ จำนวน 

(โรง) 
เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

คนงาน 
(คน) 

อุตสาหกรรมการเกษตร (โรงสีข้าว,ถ่านจาก
กะลามะพร้าว) 
อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 
อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน 
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมยาง 
อุตสาหกรรมอโลหะ 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
อุตสาหกรรมขนส่ง 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก 

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 

87 
1,731 
15 
1,482 
10 
6 
31 
487 
215 
38 
17 
287 
13 
608 
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รายการ จำนวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

คนงาน 
(คน) 

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ  
รวม 352 4,536.49 5,027 

          ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล,  
ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2562 

 

  ๒) อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดสตูล ได้แก่ 
 (1) อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปไม้ยางพารา ทำวงกบ ประตู 
หน้าต่าง ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น  36 โรงงาน เงินลงทุน 652.68 ล้านบาท คนงาน 1,482 คน 
 (2) อุตสาหกรรมยาง ประกอบด้วย การผลิตยางแท่งมาตรฐาน STR 20 และยางผสม (Compound 
Rubber) ทำยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน ตามลำดับ ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น  35 โรงงาน เงินลงทุน 
885.21 ล้านบาท คนงาน  487 คน 
 (3)  อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย การสกัดน้ำมันปาล์ม การทำอาหารทะเลกระป๋อง ตามลำดับ  
ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น  32 โรงงาน เงินลงทุน 431.64 ล้านบาท คนงาน 1,731 คน 
 

 การเหมืองแร่ 
 ในปี 2561 จังหวัดสตูลมีเหมืองแร่ที่ได้รับสัมปทาน (ประทานบัตร) จำนวน 3 แปลง และได้รับ
อนุญาตให้เปิดการทำเหมือง จำนวน 2 แปลง และหยุดการทำเหมือง 1 แปลง ดังนี้ 
 1. เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง) จำนวน 2 แปลง อายุประทาน
บัตร 20 ปี ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ของ นายลำพูน กองศาสนะ และของนายชยุต
พงศ์ เรืองกูล (ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองกูลศิลาทองรับช่วงฯ) 
 2. เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทรายแป้ง (เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง) จำนวน 1 แปลง อายุ
ประทานบัตร 10 ปี ตั้งอยู่ที่ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ของ บริษัท พุธผาศิลาละงู จำกัด(หยุด
การทำเหมือง) 
ตาราง ท่ี 1.35 แสดงข้อมูลประทานบัตรจังหวัดสตูล 
ผู้ถือประทานบัตร/ท่ีอยู่ ชื่อภูเขา เนื้อที่ (ไร่) วันเร่ิมต้น วันสิ้นอาย ุ แร่คงเหลือ 

ณ สิ้นเดือน 
ธันวาคม 61 
(เมตริกตัน) 

ประทานบัตรเลขที่  
23897/15314 
นายลำพูน กองศาสนะ 
หมู่ที่ 3,7 ตำบลทุ่งนุ้ย  
อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 

เขาวังบุมาก 197-2-0 20 พ.ค.41 19 พ.ค.61 980,720.40 

ประทานบัตรเลขที่ 
23943/15223 
นายชยุตพงศ์ เรืองกูล 
(ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองกูลศิลาทอง 
รับช่วงฯ) หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งนุ้ย 

เขาโต๊ะชัง 
เขาจำปา 
เขาเณร 

130-3-46 30 มี.ค.42 29 มี.ค.62 2,924,007.60 
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ผู้ถือประทานบัตร/ท่ีอยู่ ชื่อภูเขา เนื้อที่ (ไร่) วันเร่ิมต้น วันสิ้นอาย ุ แร่คงเหลือ 
ณ สิ้นเดือน 
ธันวาคม 61 
(เมตริกตัน) 

อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 
ประทานบัตรเลขที่ 
23977/15868 
บริษัท พุธผาศิลาละงู จำกัด  
หมู่ที่ 5  ตำบลนาทอน อำเภอทุ่ง
หว้า จังหวัดสตูล 
(หยุดชั่วคราว) 

- 51-3-29 13 ต.ค.52 12 ต.ค.62 2,508,154.40 

     ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

ตาราง ที่ 1.36 แสดงข้อมูลรายได้ค่าภาคหลวงแร่ในจังหวัดสตูล  

ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ผลผลิตหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินทรายแป้งเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้างที่ผลิตได้ ใช้ในพ้ืนที่
จังหวัดสตูลประมาณ 50% หรือ 4 แสนเมตริกตัน ขายให้กับร้านวัสดุก่อสร้าง และอุตสาหกรรมก่อสร้างต่างๆ 
ส่วนที่เหลือส่งจำหน่ายไปยังจังหวัดใกล้เคียง 

 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  (มผช.) 
 สถิติจำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  (มผช.)  เกิดขึ้นตามความเห็นของคณะอนุกรรมการวิจัย พัฒนา
คุณภาพและพัฒนาเทคโนโลยี ในคณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.)  
เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2546  ซึ่งจังหวัดสตูล  มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  มาแล้วทั้งสิ้น  423  ผลิตภัณฑ์  (พ.ศ.  2546 – 2561) จังหวัดสตูล 
เป็นหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.  2551  - ถึงปัจจุบัน  โดย
จำแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ได้ดังนี้ 
ตารางที่ 1.37 สถิติผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสตูล  (มผช.)ระหว่าง
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2546 – 31 ธันวาคม 2561 
 

ลำดับ
ที ่

ชนิดแร ่ ปี 2559 ปี 2560 
 

ปี 2561 
 

ปริมาณ 
(เมตริกตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(เมตริกตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(เมตริกตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

1 หินอุตสาหกรรมชนิด
หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
การก่อสร้าง(หจก.ทุ่ง
นุ้ยศิลาทอง และ หจก.
เรืองกูลศิลาทอง) 

907,732.40 6.54 924,709.20 6.66 844,855.20 6.08 

รวม  907,732.40 6.54 924,709.20 6.66 844,855.20 6.08 
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ปี 
งบประมาณ 

ประเภทผลิตภัณฑ์ รวม 

อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่อง
แต่งกาย 

ของใช้ของ
ตกแต่งฯ 

สมุนไพรที่ไม่ใช่
อาหาร 

รายปี 

2546 – 2550 47 8 23 34 7 119 

2551 4 0 4 2 1 11 

2552 6 1 7 8 2 24 

2553 20 2 6 7 7 42 

2554 4 0 8 9 0 21 

2555 8 0 5 7 0 20 

2556 6 1 7 6 0 20 

2557 6 0 13 10 0 29 

2558 16 1 9 10 0 36 

2559 15 2 11 8 1 37 

2560 9 0 13 14 0 36 

2561 17 0 4 7 0 28 

รวมทั้งสิ้น 158 15 111 121 18 423 

ที่มา  :  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล,  
ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 จังหวัดสตูล  มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  ในประเภทอาหาร
สูงสุด  คิดเป็นร้อยละ  37.35  ลำดับรองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก  คิด
เป็นร้อยละ  28.61  และลำดับที่ 3  เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย  คิดเป็นร้อยละ  26.24 
 ทิศทางการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 การยื่นขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสตูล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีผู้ยื่นคำ
ขอรับรองจำนวน  44  คำขอ  ลดลง  2  คำขอ  เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (1  ตุลาคม  
2559 – 30  กันยายน  2560)  มีผู้ยื่นคำขอจำนวน  46  คำขอ  จากเป้าหมายการรับคำขอรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ที่กำหนดไว้  30  คำขอ  โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์
ประเภทอาหาร  มีผู้ยื่นคำขอ  จำนวน  28  คำขอ  เพ่ิมขึ้น  จำนวน  12 คำขอ  เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2560  (1  ตุลาคม  2559 – 30 กันยายน  2560)  จำนวน  14  คำขอ  ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและ
เครื่องแต่งกาย  มีผู้ยื่นคำขอ  จำนวน  10  คำขอ  ลดลง  จำนวน  3  คำขอ  เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.  
2560 (1  ตุลาคม  2559 – 30 กันยายน  2560)  จำนวน  13 คำขอ  และผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ 
ของตกแต่งและของที่ระลึก  6  คำขอ  ลดลง  จำนวน  8  คำขอ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.  2560    
(1  ตุลาคม  2559 – 30 กันยายน 2560)  จำนวน  14  คำขอ  (หน่วยนับจากคำขอ)   
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 สรุปภาวะการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ภาพรวมภาวะการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
(1 ตุลาคม 2560–30 กันยายน 2561)  มีอัตราลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2560      
(1 ตุลาคม  2559 – 30 กันยายน 2560)  คิดเป็นร้อยละ 4.35 ซึ่งมีปัจจัยสำคัญมาจาก 
 1. การเปิดขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการชุมชน เพ่ือคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย 
 2. หน่วยงานภาคีให้การสนับสนุนโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
 3. นโยบายการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 
 4. การปรับลดงบประมาณในการให้บริการรับคำขอ 
 แนวโน้มภาวะขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสตูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 จากปัจจัยสำคัญที่มีการจัดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 และ
หน่วยงานภาคีในพ้ืนที่ ให้การสนับสนุนโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน อีกทั้ ง
ผู้ประกอบการชุมชนให้ความสำคัญต่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นเครื่องรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้
ผลิตอยู่นั้น คาดว่าการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสตูล มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  คิดเป็นร้อยละ 50 
 

 บทวิเคราะห์ภาพรวมด้านอุตสาหกรรม 
 ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมจาก

สถิติโรงงานในปี พ.ศ.2561 มีจำนวน 352 โรงงาน เพ่ิมขึ้น จากปี พ.ศ.2560 จำนวน 17 โรงงาน คิดเป็น
ร้อยละ 5.07  เงินลงทุนเพ่ิมขึ้น 61.21 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.37 โดยประเภทโรงงานที่ได้รับอนุญาต 
ได้แก่ ขุดตักดินลูกรัง ทำยางแผ่นดิบผึ่งแห้ง/รมควัน โรงกลึง กลั่นน้ำมันจากไม้กฤษณา โรงฆ่าไก่ ผลิตชิ้นไม้สับ
จากไม้ยางพารา ผลิตภัณฑ์พลาสติก และซ่อมรถยนต์ 

ตารางที่ 1.38 แสดงสถิติจำนวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม 

รายการ ปี พ.ศ.2559 ปี พ.ศ.2560 ปี พ.ศ.2561 
จำนวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จำนวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จำนวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

อุตสาหกรรมการเกษตร (โรงสีข้าว) 
อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 
อุตสาหกรรมไม้และผลิตภณัฑ์จากไม้ 
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครือ่งเรือน 
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 
อุตสาหกรรมปโิตรเคมีและผลติภณัฑ์ 
อุตสาหกรรมยาง 
อุตสาหกรรมอโลหะ 
อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์โลหะ 
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
อุตสาหกรรมขนส่ง 
อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์พลาสติก 
อุตสาหกรรมอื่นๆ  

74 
27 
4 
34 
3 
1 
3 
29 
17 
10 
2 
23 
- 
92 

30.78 
427.68 
10.1 
604.98 
1.85 
0.75 
55.08 
861.31 
198.61 
24.98 
3.13 
320.33 
- 
1,794.43 

75 
27 
5 
35 
3 
1 
3 
33 
16 
10 
2 
24 
1 
100 

32.53 
427.68 
12.00 
648.18 
1.85 
0.75 
55.08 
875.71 
192.89 
24.98 
3.13 
351.33 
22.84 
1,826.33 

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 
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รายการ ปี พ.ศ.2559 ปี พ.ศ.2560 ปี พ.ศ.2561 
จำนวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จำนวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จำนวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

รวม 319 4,334.01 335 4,475.28 352 4,536.49 
ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 

            การเปรียบเทียบข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
 จากตารางสถิติข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จะเห็นได้ว่าจังหวัดสตูลมี
จำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานในปี พ.ศ.2561 มีสัดส่วนร้อยละ 13.82 และมีเงิน
ลงทุน สัดส่วนร้อยละ 0.98  เมื่อเทียบกับ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยในปี พ.ศ.2560 การลงทุน   
ด้านอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล เพ่ิมขึ้น จากปี พ.ศ.2559 จำนวน 450.40 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2561    
มีการลงทุน ลดลง จากปี พ.ศ.2560 จำนวน 534.04 ล้านบาท 
 

ตารางที่ 1.39 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี พ.ศ.2559 ปี พ.ศ.2560 ปี พ.ศ.2561 
จำนวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จำนวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จำนวน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

1. จังหวัดสตูล 14 144.85 16 595.25 17 61.21 
2. จังหวัดกระบี ่ 32 863.17 14 973.69 24 1,294.04 
3. จังหวัดตรัง 52 780.31 56 884.36 45 4,140.72 
4. จังหวัดพังงา 13 260.23 8 91.35 7 148.70 
5. จังหวัดภเูก็ต 14 705.03 17 451.06 9 118.02 
6. จังหวัดระนอง 18 251.07 15 183.24 21 484.74 
รวม 143 3,004.66 126 3,078.95 123 6,247.43 
สัดส่วน (%) 9.79 4.82 12.70 16.09 13.82 0.98 

ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 
 

ตารางที่ 1.40 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

6 จังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อันดามัน 

มูลค่าการลงทุน (ล้านบาท) อัตราขยายตัว (ร้อยละ) สัดส่วน (ร้อยละ) 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 

1. จังหวัดสตูล 144.85 595.25 61.21 310.94 -89.72 19.33 0.98 
2. จังหวัดกระบี ่ 863.17 973.69 1,294.04 12.80 32.90 31.62 20.71 
3. จังหวัดตรัง 780.31 884.36 4,140.72 13.33 368.22 28.72 66.28 
4. จังหวัดพังงา 260.23 91.35 148.70 -64.90 62.78 2.97 2.38 
5. จังหวัดภเูก็ต 705.03 451.06 118.02 -36.02 -73.83 14.65 1.89 
6. จังหวัดระนอง 251.07 183.24 484.74 -27.02 164.54 2.71 7.76 
รวม 3,004.66 3,078.95 6,247.43 2.47 102.91 100.00 100.00 

ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล,  
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 
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50 

 การเปรียบเทียบอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
 จากการเปรียบเทียบอุตสาหกรรมที่สำคัญของ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่ งอันดามัน ประกอบด้วย 
อุตสาหกรรมการทำยางแผ่นรมควัน/ผลิตภัณฑ์จากยาง  แปรรูปไม้ยางพารา ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล และ    
หีบน้ำมันปาล์ม จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดสตูล ได้แก่ อุตสาหกรรมการทำยางแผ่นรมควัน/
ผลิตภัณฑ์จากยาง  มีสัดส่วนร้อยละ 17.68  เมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนในกลุ่ม 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดย
จังหวัดสตูล อยู่ในลำดับที่ 3 รองจากจังหวัดกระบี่ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 18.69 
 
ตารางที่ 1.41  สถิติการเปรียบเทียบอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

6 จังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อันดามัน 

อุตสาหกรรมทีส่ำคัญ สัดส่วน (%) 
ทำยาง
แผ่น
รมควัน/
ผลิตภณัฑ์
จากยาง 
(โรง) 

หีบ
น้ำมัน
ปาล์ม 
(โรง) 

อาหาร
ทะเล 
(โรง) 

แปรรูป
ไม้
ยางพาร
า 
(โรง) 

ทำยาง
แผ่น
รมควัน/
ผลิตภณัฑ์
จากยาง 
(โรง) 

หีบน้ำมัน
ปาล์ม 
(โรง) 

อาหาร
ทะเล 
(โรง) 

แปรรูปไม้
ยางพารา 
(โรง) 

1. จังหวัดสตูล 35 7 4 13 17.68 11.29 7.69 9.29 
2. จังหวัดกระบี ่ 37 38 1 19 18.69 61.29 1.92 13.57 
3. จังหวัดตรัง 108 7 15 66 54.55 11.29 28.85 47.14 
4. จังหวัดพังงา 6 6 7 32 3.03 9.68 13.46 22.86 
5. จังหวัดภเูก็ต 5 - 10 2 2.53 - 19.23 1.43 
6. จังหวัดระนอง 7 4 15 8 3.52 6.45 28.85 5.71 
รวม 198 62 52 140 100.00 100.00 100.00 100.00 

ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล,  
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 
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การเปรียบเทียบสถิติโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนของจังหวัดกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

  จากตารางสถิติโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนของ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จะเห็นได้ว่า จังหวัดสตูล ไม่มีโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการ
ลงทุนแต่อย่างใด ในปี พ.ศ.2561 และในปี พ.ศ.2560 โดยจังหวัดสตูล และระนอง อยู่ในลำดับที่  4  รองจากจังหวัดพังงา ที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน  จำนวน 1 
โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.56 มีเงินลงทุน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.07 และมีการจ้างงาน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.73 

ตารางท่ี 1.42  สถิติโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี 2557-2561 

จังหวัด ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
โครงกา
รได้รับ
อนุมัติ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จ้างงาน 
(คนไทย) 

โครงการ
ได้รับ
อนุมัติ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จ้างงาน 
(คนไทย) 

โครงการ
ได้รับ
อนุมัติ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จ้างงาน 
(คนไทย) 

โครงการ
ได้รับ
อนุมัติ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จ้างงาน 
(คนไทย) 

โครงกา
รได้รับ
อนุมัติ 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จ้างงาน 
(คน
ไทย) 

กระบี ่ 4 924.60 72 4 1,443.80 349 2 178.00 69 2 99.00 17 6 1,004.60 47 
ตรัง 4 408.80 198 3 1,783.00 958 4 2,223.00 321 3 656.00 220 3 838.00 102 
พังงา 1 576.50 180 1 20.00 54 - - - 2 150.00 358 1 2,308.00 264 
ภูเก็ต 9 6,155.70 1,060 15 5,712.20 2,161 24 4,241.00 1,274 24 6,044.20 1,238 8 14,968.70 2,042 
ระนอง 10 260.70 39 1 1,288.00 149 1 50.00 12 - -  - - - 
สตูล 1 387.30 80 2 936.00 121 - - - - - - - - - 
กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอัน
ดามัน 

29 8,713.60 1,629 26 11,183.00 3,792 31 6,692.00 1,676 31 6,949.20 1,833 18 19,119.30 2,455 

สัดส่วน(%) 3.45 4.44 4.91 7.69 8.37 3.19 - - - - - - - - - 
ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล,   

วันที่ 31 ธันวาคม  2561 
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 ทิศทางการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 
 การลงทุนภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสตูล ในปี 2561  มีอัตราการขยายตัวที่ลดลง ร้อยละ 
89.72   เมื่อเทียบกับ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จากจำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาต จำนวน 17 โรงงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานที่ใช้เงินลงทุนสูง อาทิ (1) หจก.เท่งทรายทอง ประกอบกิจการขุดตักดิน เงินลงทุน 
10 ล้านบาท (2) นายสมปอง ดิษร ประกอบกิจการทำยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน เงินลงทุน 8.5 ล้านบาท (3) 
บริษัท เอ็มจีคิงส์คชา จำกัด ประกอบกิจการซ่อมรถยนต์ เงินลงทุน 7.5 ล้านบาท (4) น.ส.สุชาดา อังโชติพันธุ์ 
ประกอบกิจการขุดตักดิน   เงินลงทุน 6.5 ล้านบาท  (5) นายเฉลิมฤทธิ์ จิตรนิรัตน์ ประกอบกิจการ ขุดตักดิน 
เงินลงทุน 4.5 ล้านบาท  (6) นายธนพล นุ้ยเด็น ประกอบกิจการผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพารา เงินลงทุน 4.5 
ล้านบาท 
 สัดส่วนการลงทุนภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสตูล ปี 2561 เมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนในกลุ่ม            
6 ภาคใต้   ฝั่งอันดามัน มีสัดส่วนการลงทุนน้อยที่สุด โดยจังหวัดสตูล มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 0.98 อยู่ใน
ลำดับที่ 6 รองจากจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 1.89 
 สรุปความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสตูล  

 ภาพรวมจากการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ในปี 2561    
การผลิตภาคอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล โดยเฉพาะการผลิตยางพารา ในช่วงดังกล่าว ปริมาณยางพาราที่ออกสู่
ตลาด   ในปริมาณที่ลดลงกว่าช่วงปีที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกชุก และในส่วนของราคา
ยางพาราตกต่ำอยู่ในระดับกิโลกรัมละ 40-50 บาท สาเหตุที่ราคายางพาราตกต่ำเนื่องจากเป็นช่วงของการ
เปิดกรีดยางพาราและปริมาณยางพาราออกมามาก เป็นเหตุให้ราคาตกต่ำผู้ประกอบการจึงหยุดการผลิตยาง
แผ่นรมควันแต่เปลี่ยนมาเป็นขายน้ำยางสดแทน และในด้านของปาล์มน้ำมันราคาถูกผู้ประกอบการจึงชะลอ
การจำหน่ายโดยการเก็บไว้ใน  สต๊อก สำหรับความร่วมมือของผู้ประกอบการในพ้ืนที่มีศักยภาพทั้งด้าน      
การบริหารจัดการและด้านการผลิตที่เข้มแข็งทั้งในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังขาดการบริหารจัดการด้านวัตถุดิบ
อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs วิสาหกิจชุมชน/OTOP ยังขาดการรวมกลุ่มในลักษณะของคลัสเตอร์   
ทำให้ไม่มีอำนาจในการต่อรอง และการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง จึงทำให้มีความสามารถในการแข่งขันหรือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันมีน้อยกว่าจังหวัดที่มีความพร้อมมากกว่า  

ปัญหา/อุปสรรคในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสตูล 
๑. นโยบายภาครัฐ เช่น ข้อจำกัดกฎหมายผังเมือง ที่เน้นพ้ืนที่อนุรักรักษ์ อุทยานโลก ที่ไม่

สามารถสร้างหรือขยายโรงงานอุตสาหกรรมได้ ทำให้นักลงทุนต้องเคลื่อนย้ายการลงทุนไปจังหวัดอ่ืน 
๒. ผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ระลึกของจังหวัดสตูล ขาดความเป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของจังหวัด 
๓. พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสตูล ร้อยละ ๖๕ อยู่ในเขตพ้ืนที่อุทยานและเขตอนุรักษ์ ทำให้มี

ข้อจำกัดในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
๔. ต้นทุนแรงงาน และโลจิสติกส์มีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต 

 แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ปี 2562  
 ภาพรวมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 

และภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสตูลก็จะเป็นการผลิตที่ต่อเนื่องจากภาคการเกษตรทั้งหมด โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่
มีการเพาะปลูกวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีการผลิตภาคอุตสาหกรรมเป็นอันดับที่ 1 คือ ยางพารา ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูก
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 24.66 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด รองลงมาคือปาล์มน้ำมัน โดยในจังหวัดสตูลมีโรงงาน
เกี่ยวกับการผลิตยางพาราทั้งหมด 35 โรงงาน ซึ่งเป็นโรงงานขนาดเล็ก และเป็นโรงงานที่แปรรูปขั้นต้น
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เกี่ยวกับยางแผ่นรมควัน   ยางเครป จำนวน 32 โรงงาน และเป็นโรงงานที่แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จำนวน        
3 โรงงาน เป็นหมอนยางพารา จำนวน 2 โรงงาน และเป็นแผ่นยางสนามฟุตซอล จำนวน 1 โรงงาน        
ส่วนโรงงานที่เก่ียวกับการสกัดน้ำมันปาล์มดิบมีจำนวน 7 โรงงาน ซึ่งจะเป็นโรงงานขนาดเล็ก ซึ่งพืชผลทางการ
เกษตรทั้งด้านยางพาราและปาล์มน้ำมันปีที่ผ่านมา 

จังหวัดสตูลออกสู่ตลาดในปริมาณที่ไม่มากนัก เนื่องจากเจอภาวะฝนตกชุกและราคาตกต่ำ             
ทั้งยางพาราและปาล์มน้ำมัน เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการต้องชะลอการผลิตยางแผ่นรมควัน โดยเปลี่ยนไปขายน้ำ
ยางสดแทน ส่วนผู้ประกอบการปาล์มน้ำมันไม่สามารถส่งขายได้และเก็บไว้ในสต๊อก เพื่อรอดูภาวะเศรษฐกิจอีก
ครั้งหนึ่ง ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2562 ในไตรมาสแรกด้านของผลผลิตเริ่มออกในปริมาณที่ลดลง เนื่องจาก
เข้าสู่ฤดูร้อนเป็นช่วงที่ยางพาราเริ่มผลิใบและปาล์มน้ำมันจะมีผลผลิตที่ลดลง ทำให้โรงงานที่ผลิตยางแผ่น
รมควันและปาล์มน้ำมันต้องชะลอการผลิตไปถึงไตรมาส 3 และในช่วงไตรมาส 2 ยางก็เริ่มให้ผลผลิตที่ลดลง
เนื่องจากจะเข้าสู่ฤดูแล้งและยางผลัดใบ ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสตูลหดตัวลง 

 

 (3) สาขาการบริการ 
 การท่องเที่ยว 

            จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางบก ทางทะเล และมี
โบราณสถานมีแหล่งทรัพยากรทางธรณีวิทยาที่สำคัญของประเทศ มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจึงเป็น
ที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และชาวไทยเอง ดังนั้นการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลยังคงมีการขยายตัว
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งตลาดหลักเป็นชาวต่างชาติที่มีจำนวนเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปเกาะหลีเป๊ะ 
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆของจังหวัดสตูล พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ฝั่งทะเล และมีเส้นทางเชื่อมโยง
ภาคพ้ืนดินกับจังหวัดสงขลาและจังหวัดตรัง มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเชียซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่การ
เชื่อมโยงประเทศอาเซียนตอนล่าง มีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 
ความหลากหลายของระบบนิเวศน์ทั้งนิเวศน์ทางทะเล และนิเวศน์ป่าเขาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันของ
นักท่องเที่ยวมีดังนี้ 

๑. การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
ตารางท่ี 1.43 แสดงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

แหล่งท่องเที่ยว ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะเด่นของสถานที่ รูปแบบกิจกรรม 
อ. เมือง    

เกาะตะรุเตา ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
โบราณสถาน 

ที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติทางทะเล 
ป่าชายเลนป่าดงดิบ สัตว์ป่า แหล่
ประวัติศาสตร์ สถานกักกันนักโทษ
การเมื อง และสถานฝึ กอาชีพ
ผู้ต้องหาคดีอาญาในอดีต 

เดินป่า ศึกษา
ธรรมชาติ ดูนก แคม
ปิ้งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ชม
ทิวทัศน์ 

เกาะไข ่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ที่วางไข่เต่า ซุ้มประตู
หินธรรมชาติ ปะการัง 

ชมทิวทัศน์ 

เกาะหินงาม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หินกลมเกลี้ยงสีและลวดลายต่างๆ เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา 
พายเรือแคนนู/คายัค 
 

เกาะอาดัง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย แนวปะการัง ดำน้ำแคมป์ปิ้ง ชม
ทิวทัศน์ 
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แหล่งท่องเที่ยว ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะเด่นของสถานที่ รูปแบบกิจกรรม 
เกาะหลีเป๊ะ วิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น หาดทราย ปะการัง วิถีชีวิตชาวเล ศึกษาประเพณี

วัฒนธรรมชาวเล 
บ้านพัก แคมป์ปิ้ง 

เกาะไผ่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวปะการังแข็ง ดำน้ำ 
เกาะยาง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวปะการังแข็ง หาดทราย ดำน้ำ 
เกาะดง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หิ นซ้ อนตั้ งเรี ยงกั น  ปะการั ง

สวยงาม 
ดำน้ำ ชมวิวทิวทัศน์ 

เกาะราวี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ปะการัง ดำน้ำ 
เกาะจาบัง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวปะการังอ่อน ดำน้ำ 
เกาะลอกวย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย และแหลม ดำน้ำชมวิวทิวทัศน์ 
เกาะผึ้ง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการังอ่อน ฝูงปลานานาชนิด ดำน้ำ 
เกาะตารัง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการังจำนวนมาก ดำน้ำ 
หาดทรายยาว ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วิถีชีวิตชุมชน 
หาดทราย หมู่บ้านชาวประมง ชมวิถีชีวิต 

 
หมู่เกาะสาหร่าย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วิถีชีวิตชุมชน 
ชุมชนเกาะยะระโตดและยะระโตด
นุ้ย หาดหอยงามคล้ายสุสานหอย
หมู่บ้านชาวประมง 

ชมทิวทัศน์  
วิถีชีวิต 

แหลมบังโก๊ะ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห า ด ท ร า ย  ต้ น ส น ขึ้ น ต า ม
ธรรมชาติเป็นจำนวนมาก 

พักผ่อนหย่อนใจ 

แหลมตันหยงโป ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วิถีชีวิตชุมชน 

หาดทราย ทั่วบริเวณเต็มไปด้วย
ต้นมะพร้าว หมู่บ้านชาวประมง 

ชมวิถีชีวิต พักผ่อน 

ถ้ำพญาบังสา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้ำ มีหินงอกหินย้อยสวยงาม เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา 
ถ้ำจระเข ้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้ำขนาดใหญ่ มีธารน้ำไหลผ่านภายใน

ถ้ำ หินงอกหินย้อย เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติผ่านป่าชายเลน 

ศึกษาธรรมชาติ 
เที่ยวถ้ำ พายเรือ 

ถ้ำลอดปูยู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้ำ มีธารน้ำไหลผ่านถ้ำหินงอก
หินย้อย 

ล่องเรือเที่ยวถ้ำ 

น้ำตกลูดู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ำตกขนาดเล็กสวยงาม เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
พักผ่อน 

น้ำตกรัตนโกสินทร์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำเนิดขึ้นมาด้วยฝีมือมนุษย์น้ำใส
ไหลแรงตลอดปี 

ชมธรรมชาติ พักผ่อน 

น้ำตกโละโป๊ะ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ำตกขนาดเล็กสวยงาม เดินป่าศึกษาธรรมชาติ 
พักผ่อน 

อ่าวตะโละวาว ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โบราณสถาน 

พ้ื น ที่ ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์   ที่ ตั้ ง
ของทัณ ฑสถาน  ป่ าชาย เลน 
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 

ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์  
เดินป่าศึกษาธรรมชาติ 

อ่าวพันเตมะละกา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ทำการอุทยานแห่งชาติทางทะเลตะรุ
เตา เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เขต
บริการนักท่องเที่ยว ที่พัก 

เดินป่าศึกษาธรรมชาติ 
นันทนาการ ขี่จักรยาน แคมป์
ปิ้ง ชมทิวทัศน์ พายเรือ 
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แหล่งท่องเที่ยว ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะเด่นของสถานที่ รูปแบบกิจกรรม 
อ่าวตะโละอุดัง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โบราณสถาน 
พ้ืนที่ประวัติศาสตร์  สถานที่
กักกันนักโทษการเมือง ป่าชาย
เลน 

ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ เดิน
ป่าศึกษาธรรมชาติ 

อ่าวสน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทรายแหล่งวางไข่ของเต่า
ทะเล  น้ำตก 

พักผ่อนหย่อนใจ
แคมป์ปิ้ง 

อ่าวดาน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดหินกรวดสีสันต่างๆ ชมธรรมชาติ พักผ่อน 
อ่าวจาก ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ชมธรรมชาติ พักผ่อน 
อ่าวกำนัน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการังแข็ง ดำน้ำ 
อ่าวพัทยา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่าวโค้งเว้า หาดทราย ชมธรรมชาติ พักผ่อน 
อ่าวเมาะและ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ดงมะพร้าว ชมธรรมชาติ แคมป์

ปิ้ง ที่พัก 
อ่าวฤๅษ ี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้ำหลบคลื่นลม ปะการังแข็ง ดำน้ำ 
อ่าวมะขาม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จอดเรือประมงขนาดเล็ก เดินป่าศึกษา

ธรรมชาติ 
ผาโต๊ะบู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จุดชมวิว ชมทิวทัศน์ เดนิป่า

ศึกษาธรรมชาต ิ
ผาชะโด ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เคยเป็นจุดสังเกตการณ์โจรสลัด ชมทิวทัศน์ 
หาดชาวเล ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย พักผ่อน นันทนาการ 
หนองปลักพระยา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่ชุ่มน้ำเป็นที่อนุรักษ์นกน้ำ

และสัตว์น้ำ 
ศึกษาธรรมชาติ ดูนก 
พักผ่อน 

เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์
ป่าเขาพญาบังสา 

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พันธุ์
ไม้และสัตว์ป่า เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ 

ส่องสัตว์ เดินป่า
ศึกษาธรรมชาติ 

สวนสาธารณะเขา
โต๊ะพญาวัง 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สวนสาธารณะสวยงามตามธรรมชาติ 
เป็นภูเขาหินปูนขนาดเล็ก มีถ้ำ มีลำ
คลองไหลผ่าน 

พักผ่อน 

อ. ละงู    
เกาะเภตรา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่อาศัยของนกแอ่นกินรัง ชมทิวทัศน์ 
เกาะตะเกียง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ชมทิวทัศน์ 
เกาะเหลาเหลียงใต้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการังน้ำตื้น ดำน้ำ ชมทิวทัศน์ 
เกาะละมะ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการัง ดำน้ำ 
เกาะเหลาเหลียงเหนือ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการัง ดำน้ำ ชมทิวทัศน์ 
เกาะตุกนแพ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ปะการัง ดำน้ำ 
เกาะตุงกู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการัง ดำน้ำ 
บุโหลนเล ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห าด ท ราย  ป ะก ารั ง  ทิ ว ส น

สวยงาม 
ดำน้ำ 

เกาะบุโหลนขี้นก ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ปะการัง ดำน้ำ 
เกาะเบ็ง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการัง ดำน้ำ 
เกาะบุโหลนไม้ไผ่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ปะการัง ดำน้ำ 
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แหล่งท่องเที่ยว ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะเด่นของสถานที่ รูปแบบกิจกรรม 
เกาะไม้ไผ่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ปะการัง ดำน้ำ 
เกาะเขาใหญ่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประติมากรรมธรรมชาติคล้าย

ประสาทหิน  
ดำน้ำ พายเรือ
แคนนู/คายัค ชม
ทิวทัศน์ 

เกาะลิดี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่าว หน้าผา ถ้ำ ที่อาศัยนกแอ่น
กินรัง ปะการัง 

เดินป่าศึกษา
ธรรมชาติ พายเรือ 
แคมป์ปิ้ง 

บ้านบ่อเจ็ดลูก ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โบราณสถาน 

ช า ย ห า ด ส ลั บ กั บ โ ข ด หิ น 
บ รรย ากาศ เงียบ ส งบ ชุ ม ชน
ชาวประมงโบราณสถาน เรือ
บริการนักท่องเที่ยว 
 

ชมโบราณสถาน วิถี
ชีวิต พักผ่อน ชมวิว
ทิวทัศน์ 

หาดปากบารา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยพิทักษ์อุทยานแหงชาติตะรุ
เตา ท่าเทียบเรือ ทิวสนสวยงาม 

จุดลงเรือ ที่พักบริการ
นักท่องเที่ยว 

อ่าวนุ่น ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติเป็นสะพานไม้
เลียบเชิงเขา 

แคมป์ปิ้ง เดินป่า
ศึกษาธรรมชาติ 

อ่าวตะโละยู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ชมธรรมชาติ พักผ่อน 
อ่าวก้ามปู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ำตก ธารน้ำ อ่าว ชมทิวทัศน์ พายเรือ

แคนนู/คายัค 
น้ำตกวังสายทอง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แอ่งน้ำ มีชั้นหินปูนคล้ายดอกบัว

บาน 
ชมธรรมชาติพักผ่อน 

อ.ทุ่งหว้า    
หาดราไวย์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวสน นันทนาการ แคมป์

ปิ้ง 
ถ้ำวังกลาง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หินงอกหินย้อย ธารน้ำไหลผ่าน ล่องเรือเที่ยวถ้ำ 
น้ำตกธารปลิว ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ำตก 3ชั้น ป่าเขา น้ำไหลตลอด

ปี บรรยากาศร่มรื่นพันธุ์ไม้ 
ชมธรรมชาติ พักผ่อน 

อ่างเก็บน้ำบ้านวังนา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พันธุ์ไม้ร่มรื่น น้ำใส แหล่งเพาะพันธุ์
ปลาน้ำจืด 

พักผ่อน ชมทิวทัศน์ 

อ. ควนโดน    
บึงทะเลบัน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยานแห่งชาติ บึงธรรมชาติ เดินป่าศึกษา

ธรรมชาติ  
ชมทิวทัศน์ 

ถ้ำโตนดิน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งประวัติศาสตร์ หินงอกหิน
ย้อย ธารน้ำไหล 

ศึกษาประวัติศาสตร ์ 
เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา 

น้ำตกยาโรย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ำตก 9 ชั้น เดินป่าศึกษาธรรมชาติ 
ชมทิวทัศน ์
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แหล่งท่องเที่ยว ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะเด่นของสถานที่ รูปแบบกิจกรรม 
ทุ่งหญ้าวังประ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ระหว่างป่า เดินป่าศึกษาธรรมชาติ  

กิจกรรมส่องสัตว์ 
ฝายดุสน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝายกั้นน้ำอยู่ระหว่างหุบเขา มี

พรรณไม้ สวยงาม 
พักผ่อน 

น้ำตกโตนปลิว ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ำตกสวยที่สุดในอุทยานแห่งชาติ 
ทะเลบัน 

เที่ยวน้ำตก 
 

อ. มะนัง    
ถ้ำภูผาเพชร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้ำขนาดใหญ่ เป็นห้องโถงใหญ่

ห ล ายห้ อ ง  หิ น งอก หิ น ย้ อ ย
สวยงาม 

เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา 

ถ้ำเจ็ดคด ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หินงอกหินย้อย สวยงาม  มีธาร
น้ำใหญ่ไหลผ่านภูเขา 

ล่องเรือเที่ยวถ้ำ 

อ.ควนกาหลง    
น้ำตกธาราสวรรค์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ำตก 5 ชั้น ชมธรรมชาติ พักผ่อน 

แคมปิ้ง 
น้ำตกปาหนัน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทัศนียภาพสวยงาม มีเข่ือน ชมธรรมชาติ พักผ่อน 

 
๒. การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา 

ตารางท่ี 1.44 การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา 
 

แหล่งท่องเที่ยว ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะเด่นของสถานที่ 
รูปแบบ 
กิจกรรม 

อ. เมือง    
มัสยิดกลางจังหวัด
สตูล (มัสยิดมำบัง) 

ศาสนสถาน สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ 
 

ท่องเที่ยวเชิง
สถาปัตยกรรม 
โบราณคดี 

พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติสตูล 
(คฤหาสก์กูเด็น) 

พิพิธภัณฑ์ แหล่งรวบรวมหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ 

ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ 

ตึกแถวถนนบุรี 
วานิช 

โบราณสถาน อาคารเก่าแก่ประมาณ 20คูหา  
สถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบ
ยุโรปผสมเป็นตึกแถวสองชั้นก่อ
อิฐ 

ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ 
สถาปัตยกรรม 

แหล่งโบราณคดี
เขาโต๊ะพญาวัง 

โบราณสถาน แหล่งโบราณคดีสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ 

ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี 

วัดชนาธิปเฉลิม ศาสนสถาน เป็นวัดแห่งแรกของเมืองสตูล ปู
ชนียสถานที่สำคัญ 

ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร ์
สักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 
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แหล่งท่องเที่ยว ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะเด่นของสถานที่ 
รูปแบบ 
กิจกรรม 

พิพิธภัณฑ์เครื่องจอง พิพิธภัณฑ์ แสดงเครื่องมือจองจำนักโทษบน
เกาะตะรุเตา นิทรรศการชีวิตใต้
ท้องทะเล 

ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ และ
ชมทรรศการ 
ชีวิตใต้ท้องทะเล 

ศาลเจ้าพ่อตะรุเตา อนุสรณ์สถาน สร้างเพ่ือเป็นอนุสรณ์แก่เจ้าหน้าที่
พิทักษ์ป่าที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกัน
รักษาการทำผิด 
กฎหมายในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา 

สักการบูชา สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ 

อ.ทุ่งหว้า    
ถ้ำเล-สเตโกดอน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้ำเลยาวที่สุดในคาบสมุทร ไทย

ขมาเลย์ ที่คล้ายอุโมงค์ใหญ่ลอด
ใต้ภูเขาสูงยาวทะลุ 3 ก.ม. มีน้ำ
ทะเลขึ้นลง และพบฟอสซิลช้าง
ดึกดำบรรพ์ 2 สกุล 

ท่องเที่ยวชมทิวทัศน์  
พายเรือ 

พิพิธภัณฑ์ช้างดึก
ดำบรรพ์ 

พิพิธภัณฑ์ โบราณวัตถุช้างดึกดำบรรพ์ ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี ทรัพยากร
ธรณีวิทยา 

แหล่งโบราณคดี
เขาโต๊ะนางดำ 

โบราณสถาน แหล่งโบราณคดีสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์โบราณวัตถุ 

ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ 

สำนักสงฆ์เขา
ทะนาน 

ศาสนสถาน ถ้ำ พระพุทธรูปหินงอก หินย้อย 
สวยงาม  บรรยากาศร่มรื่น 

ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ 

อ. มะนัง    
แหล่งโบราณคดี 
ถ้ำหอย 

โบราณสถาน ถ้ำหินปูน โบราณวัตถุ ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี 

แหล่งโบราณคดีถ้ำ
ลาชิบและถ้ำแคล้ว 

โบราณสถาน เพิงผาและเครื่องมือหินก่อน
ประวัติศาสตร์ 

เชิงประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี 
 

อ. ละงู    
โบราณคดีถ้ำหัวลิง โบราณสถาน พบเศษภาชนะดินเผา เที่ยวชมศึกษา

ประวัติศาสตร์ 
โบราณคดีถ้ำโพธิ
ยอม 

โบราณสถาน โบราณวัตถุกระดูกมนุษย์ ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี 

พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน
ละงู 

พิพิธภัณฑ์ หัตถกรรมท้องถิ่น โบราณวัตถุ วิถี
ชีวิต 

ท่องเที่ยวเชิง
โบราณคดี ซื้อสินค้า 
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แหล่งท่องเที่ยว ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะเด่นของสถานที่ 
รูปแบบ 
กิจกรรม 

เขาโต๊ะหยงกง ศาสนสถาน ภูเขาขนาดเล็ก มีหน้าผาถ้ำและศาล
เจ้าแขก 

สักการะบูชาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ 

๓. แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน (แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ,แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์) 
ตารางที่ 1.45แสดงแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน(แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ,แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

ที ่ ชื่อชุมชน 
ที่ตั้ง 

ลักษณะเด่น 
หมู่ที ่ ตำบล อำเภอ 

1 ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านหัวทาง 

- พิมาน เมือง 1. ล่องเรือชมแหล่งอาศัยของปลาโลมาสีชมพู และ
สัตว์ป่าชายเลน  
2. พายเรือคายัก ชมความอุดมสมบูรณ์ป่าชายเลน  
เล่นน้ำ หาหอยชาว ณ หาดหอยขาว 
3. การทำผ้ามัดย้อม จากเปลือกไม้โกงกาง 
4. ศึกษาวิธีการเลี้ยงปูนิ่ม 
5. ตลาดนัดริมน้ำ 

2 ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านเกตรี 

3 เกตร ี เมือง 1. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  
ตามแนวพระราชดำริ 
2. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตร/ด้านการประมง/ปศุสัตว ์
3. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาหาร 
/ของที่ระลึก/ขนมพ้ืนเมือง/สินค้า OTOP 
4. กิจกรรมการจัดระบบการจัดการน้ำชลประทาน  
ผู้ใช้ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 
5. กิจกรรมการเรียนรู้พลังงานทดแทน/พลังงาน
ทางเลือก 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านโรงเรียนนวัตกรรม
สุขภาพชุมชน 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ 
โฮมสเตย์ชุมชน 
 

3 ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านพญาบังสา
(ควนโพธิ์)  

5  ควนโพธิ์ เมือง 1. การเรียนรู้การผลิตแก๊สชีวภาพ 
2. การเรียนรู้การวิถีการทำนาและผลิตข้าวนาอินทรีย์ 
3. ชมวิถีภูมิปัญญาชาวบ้าน 
4. ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
5. ชมจุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
6. หอดูนก 
7. เส้นทางเดินป่า 
8. ศึกษาระบบนิเวศเขาพญาบังสา  

4 ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านบากันใหญ่ 

2 เกาะ
สาหร่าย 

เมือง 1. ชมสุสานเกาะหอยขาว 
2. ดำน้ำดูปะการัง ชมปลาสวยงาม 
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ที ่ ชื่อชุมชน 
ที่ตั้ง 

ลักษณะเด่น 
หมู่ที ่ ตำบล อำเภอ 

3. ชมฝูงนกทะเล 
4. ชมวิถีชีวิตของพะยูน 
5. ชมฝูงค้างคาวยักษ์ 
6. นั่งเรือข้ึนเกาะชมหินงาม 
7. เก็บหอย ชมการจับปูม้า ที่ทะเลแหวก 
8. นั่งเรือชมปลาโลมา 
9. ศึกษาชมบ่อพักฟ้ืนเต่าทะเล 
10. นั่งสามล้อชมพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียง 
11. ตกปลา 
12. นอนตามเกาะ พักเต็นท์ 
13. นั่งเรือชมวิถีชีวิตชาวประมง 
14. ชมศาลเจ้าโต๊ะยี 

5 ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านโคกพะยอม 

18 ละงู ละงู 1. การอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน 
2. การศึกษาเส้นทางธรรมชาติของระบบนิเวศป่าชายเลน 
3. อาหารพื้นเมือง สาหร่ายทะเล 
4. การแปรรูปขนมพ้ืนเมือง “ลูกโร๊ย” 
5. ฐานการผลิตเศรษฐกิจพอเพียง 

6 ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านหัวหิน 

1 ละงู ละงู 1. ออกเรือหาปลา สัมผัสวิถีชาวประมงพ้ืนบ้าน 
2. ล่องเรือเท่ียวชมความงามของเกาะลิดี 
3. เรียนรู้การยอนหอยหลอด ณ ดอนหอยหลอด 
4. ศึกษาเรียนรู้การจัดทำธนาคารปูม้า 
5. วิสาหกิจชุมชนบ้านหัวหิน (ออมทรัพย์ชุมชน, 
ร้านค้าชุมชน, แพชุมชน, แปรรูปอาหารทะเล) 

7 ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านบ่อเจ็ดลูก 

1 ปากน้ำ ละงู 1. ชมวิถีชีวิตชาวประมง การออกทะเลจับสัตว์น้ำ  
2. เยี่ยมชมโบราณสถานบ่อเจด็ลกู ถ้ำฤๅษี ถ้ำเสือสิ้นลาย 
3. ศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้าน การเกษตร การปลูกแตงโม 
4. ชมหัตถกรรมพื้นบ้าน 
5. เพลิดเพลินกับการตกปลา 
6. เรียนรู้การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ 
7. อวนทับตลิ่ง 
8. นั่งเรือรอบเกาะเขาใหญ่ 
9. นั่งเรือ ชมป่าชายเลนและเก็บหอยขาว 

8 ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านบุโบย 

3 แหลมสน ละงู 1. ศึกษาวิถีชีวิตการทำประมง เช่น การทำโป๊ะ ดำหอย 
หาหอยท้ายเภาตามชายหาด 
2. นั่งเรือใบลดพลังงาน ชมวิวทัศน์ป่าชายเลน 
ที่อุดมสมบูรณ์พร้อมฟังตำนานเกาะเภตรา 
3. นั่งสามล้อเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การถนอม
อาหารทะเล  
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ที ่ ชื่อชุมชน 
ที่ตั้ง 

ลักษณะเด่น 
หมู่ที ่ ตำบล อำเภอ 

4. เรียนรู้ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ ราปน (เศษพืช
ที่ย่อยสลายมาจากป่าชายเลน) 
5. ธนาคารปูม้า 
6. อนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน 

9 ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านวังตง 

4 นาทอน ทุ่งหว้า 1. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการอนุรักษ์
ธรรมชาต ิ
2. การเพาะเลี้ยงหอยนางรมจากธรรมชาติ 
3. ล่องเรือชมถ้ำค้างคาวแม่ไก อ่าวผก อ่าวไม้ขาว 
4. ศึกษาระบบนิเวศบริเวณป่าชายเลนและชมนำ้ตก 

10 ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านทุ่งสะโบ๊ะ 

2 ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า 1. เยี่ยมชมกลุ่มสตรีแปรรูปอาหารทะเล 
2. เยี่ยมชมกลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 
3. พายเรือคายัคในทะเล 
4. การเลี้ยงปลาเก๋าในบ่อดิน 
5. ค่ายมวยเยาวชน การรำมวยไทย 
6. ชมการแสดงรำรองแง็งของกลุ่มเยาวชน 

11 ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านบากันเคย 

3 ตันหยง
โป 

เมือง 1. ธนาคารกั้ง 
2. ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน/ของใช้โบราณบ้านบากันเคย 
3. ธนาคารปูม้า ได้เรียนรู้การวางไข่ของปูม้า 
4. เรียนรู้การหาหอยกาบง 
5. การแปรรูปอาหารทะเลของกลุ่มแม่บ้าน 
6. พายเรือคายัคชมระบบนิเวศ 
7. การย่ำกั้งของเยาวชน 
8. การเลี้ยงปลากะพง/ เก๋า ในกระชั่ง 
9. ทะเลแหวกสันหลังมังกร บริเวณเกาะ 3 บ้านบากันเคย 
10. ชมรังนกขาวเกาะมดแดง 
11. มีการเที่ยวเกาะ เช่น เกาะมดแดง เกาะสาม  
เกาะหัวมัน เกาะกว้าง 
 

12 ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านภูผาเพชร 

9 ปาล์ม
พัฒนา 

มะนัง 1. ศึกษาธรรมชาติ เดินป่า น้ำตกวังใต้หนาน  
วังกลอย วังเคียน ค่ายผู้พัฒนาชาติไทย 
2. ชมถ้ำภูผาเพชร  
3. ศึกษาวิถีชีวิตเงาะป่า วิถีชุมชน 
4. ชมศูนย์เรียนรู้ด้านต่าง ๆ 
5. สาธิตการทำตุ๊กตาเซมัง  
6. สาธิตการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 
7. ศึกษาสวนสมุนไพร 
8. การจัดการกลุ่มองค์กร 
9. การจัดกองทุนสวัสดิการชุมชน 
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ที ่ ชื่อชุมชน 
ที่ตั้ง 

ลักษณะเด่น 
หมู่ที ่ ตำบล อำเภอ 

10. โฮมสเตย์ 
11. อาหารพื้นบ้าน 
12. กิจกรรมล่องแก่ง 
13. บ้านรากไม้ 
14. ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และผจญภัย 

13  ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านสาคร 

2 สาคร ท่าแพ 1. มีธนาคารปู 
2. บ้านลิง 
3. แปลงผักปลอดสารพิษ 
4. ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
5. อาหารทะเลสด 
6. วิถีชีวิตแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน 

14 ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านตำมะลัง 

2 , 3 ตำมะลัง เมอืง การให้อาหารนกอินทรีย์ ใช้ภาษายาวีภายใน
หมู่บ้าน (โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ เป็นโรงเรียน
นำล่องภาษามาลายูกลาง)ชมวิถีชีวิตชาวประมง
พ้ืนบ้านการแสดงลองแง็งของกลุ่มแม่บ้านและ
เยาวชน ชิมอาหารและขนมพ้ืนบ้านที่หลากหลาย
(เช่น กูตูมันหยัง, กูตูปีอีน หรือแป้งข้าวหมาก, โรตี
แกหลาย หรือโรตีตาข่าย,ยองกง,จอนดอย, โกยกา
จาง, บาฮูลู (ขนมไข่ ), โกยบังเกตุ, ดาหงาย 

15 ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านโคกพยอม 

- พิมาน เมือง มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ธรรมชาติ สวยงาม จุด
ชมวิว กล้วยไม้ รอยเท้ามนุษย์โบราณบนแผ่นดิน 
บ่อน้ำจืดศักดิ์สิทธิ์ และฐานเรียนรู้ จำนวน 7 ฐาน 
1. ฐานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 
2. ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ฐานธนาคารต้นพะยอม 
4. ฐานทำทองโบราณ 
5. ฐานสมุนไพรป่าชายเลน 
6. ฐานแปรรูปอาหาร 
7. ฐานเลี้ยงปูดำ ทำปูนิ่ม 
กิจกรรม 
1. ลงเรือชมวิถีชีวิตของชาวประมงพ้ืนบ้านและ
ทิวทัศน์ป่าชายเลน 
2. กิจกรรมลงเรือตกปลา ตามอัธยาศัย 
3. กิจกรรมปลูกป่า ก่อนกลับ เพื่อเป็นที่ระลึก คืน
ผืนป่าสู่ธรรมชาติ 

16 ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านหลอมปืน 

14 ละงู ละงู 1. ทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าวทุ่งนุ้ย) 
2. ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ 
3. ชายหาดที่สวยงาม 



แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน 63 

ที ่ ชื่อชุมชน 
ที่ตั้ง 

ลักษณะเด่น 
หมู่ที ่ ตำบล อำเภอ 

4. ฐานการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติอ่าวทุ่งนุ้ย 
5. ประวัติศาสตร์มัสยิดบ้านหลอมปืน 

17 ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านโตน
ปาหนัน-บ่อน้ำ
ร้อน 

4 ทุ่งนุ้ย ควน
กาหลง 

1. แหล่งท่องเที่ยว “บ่อน้ำร้อน” 
2. น้ำตกโตนปาหนัน 
3. สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 
4. ภูมิปัญญาท้องถิ่น (การทำข้าวหลามไม้ไผ่) 
5. การนวดแผนโบราณ (การนวดสมุนไพร) 
6. การท่องเที่ยวเดินป่าชุมชน 

18 ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านมะหงัง 

1 ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า แหล่งท่องเที่ยว 
1. เขาทะนาน 
2. เขาตะบัน 
3. หาดทุ่งสะโบ๊ะ 
4. ป่าโกงกาง 
5. ชมค้างคาวแม่ไก่เขาตะวัน 
6. คลองมะหงัง 
7. ผลิตภัณฑ์ชุมชน (กุ้งแห่ง กะปิ มันกุ้ง น้ำพริก
กุ้งแห้งปลาแดดเดียว เครื่องประดับไข่มุกอันดามัน) 
8. อาหารทะเลสด 

19 ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านเขานุ้ย 

2 วัง
ประจัน 

ควน
โดน 

1. น้ำตกโตนปลิว 
2. ถ้ำค้างคาว 
3. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
4. น้ำตกยาโรย 
5. เขาพับเพิง 
6. อุทยานแห่งชาติทะเลบัน 
7. ถ้ำโตนดิน 
8. ทุ่งหญ้าวังประจัน 
9. ตลาดนัดชายแดนไทย – มาเลเซีย 
10.ฐานเรียนรู้วิถีชุมชนวิถีชายแดน 

20 ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านดาหลำ 

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

21 ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านหัวทาง 

6 ละงู ละงู 1. เป็นพ้ืนที่ติดต่อกับคลองละงู ทั้ง 4 ตำบลของ
อำเภอ 
ละงู คือ ตำบลปากน้ำ ตำบลละงู ตำบลแหลมสน 
ตำบลกำแพง 
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ที ่ ชื่อชุมชน 
ที่ตั้ง 

ลักษณะเด่น 
หมู่ที ่ ตำบล อำเภอ 

2. แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ จุดชมหิ่งห้อย ป่าลำพู  
หาดหอยปะ 

22 ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านขอนคลาน 

1-4 ขอน
คลาน 

ทุ่งหว้า 1. ชิมอาหารท้องถิ่นบ้านขอนคลาน 
2. ชมและเลือกซื้องานจักรสาน  
3. ชมการจัดทำธนาคารปูม้าในชุมชน 
4. การต่อเรือหัวโทงท่องเที่ยวคลองวังวน สู่คลอง
ราไว 
5. สัมผัสบรรยากาศชายหาด ป่าสนดอนหอย 2 
ดอนทอนหิน 
6. ชมระบบนิเวศป่าชายเลน 
7. ชมวิว ชมแมลงพลัด และเล่นน้ำ ณ หาดราไว 

23 ชุมชนท่องเที่ยว
บ้านควน 

5 บ้านควน เมือง 1. ล่องแก่งชมธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชน 
2. การทำขนมพ้ืนบ้าน 
3. ชมบ้านโบราณ อายุ 170 ปี 
4. ชมลานประหาญ เมื่อ 200 ปีที่แล้ว 

ที่มา : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล  
ข้อมูล  ณ  เดือนมิถุนายน 2562 

4. แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา 
              จังหวัดสตูลมีลักษณะภูมิศาสตร์เป็นภูเขาสูงทางทิศเหนือและทิศตะวันออกค่อยลาดเอียงลงสู่
ทะเลทางตะวันตกของจังหวัด เป็นแหล่งชุมชนโบราณ ปรากฏหลักฐานชัดเจนทั้งหลักฐานด้านโบราณคดี และ
หลักฐานที่แสดงถึงการสืบทอดทางประเพณีและวัฒนธรรมมาแต่ยุคก่อน การค้นพบหลักฐานทางด้านธรณีวิทยาใน
จังหวัดสตูล อาทิ เช่น ชั้นหินในมหายุคพาลีโอโซอิก (Paieozoic Era) ที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่ยุค
แคมเบรียน (Cambrain Period) นั่นคือ “กลุ่มหินตะรุเตา ( Tarutao Group ”เป็นต้นมา รวมถึงการค้นพบซาก
ดึกดำบรรพ์โบราณ (Fossil) ต่างๆ อาทิ เช่นซากดึกดำบรรพ์ของแมงดาทะเลโบราณ (Trilobite) และหอยโบราณ 
หินสาหร่ายทะเลสีแดง (Stromatolite) ซากปลาหมึกทะเลโบราณ ซากแกรปโตไลต์ ซากเทนทาคิวไลต์ ซากไค
รนอยด์หรือพลับพลึงทะเล และซากปะการังโบราณ เหล่านี้นับเป็นหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สามารถบ่งชี้ได้ว่า
จังหวัดสตูลนี้มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่อดีตหรือว่า ๕๐๐ ล้านปีก่อน นอกจากนี้การค้นพบซากดึกดำบรรพ์ขากรรไกร
และแผ่นฟันกรามล่างของช้างโบราณสกุลสเตโกดอน แผ่นฟันกรามของช้างโบราณเอลิฟาส กรามแรดโบราณ    
เขากวาง บริเวณถ้ำเลสเตโกดอน (หรือถ้ำวังกล้วย)บ่งบอกอายุประมาณ ๑.๘ - ๐.๐๑ ล้านปีก่อนเป็นต้น         
การค้นพบหลักฐานสำคัญเหล่านี้ถือได้ว่าจังหวัดสตูลเป็นพ้ืนที่ที่มีความสำคัญและมีความโดดเด่นทั้งทางด้าน
ธรณีวิทยาด้านซากดึกดำบรรพ์ และด้านแหล่งเรียนรู้ และจังหวัดสตูลได้ประกาศ    การจัดตั้งอุทยานธรณีระดับ
จังหวัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๕๗ ในชื่ออุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark) ซึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุม
ทั้งหมด ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอทุ่งหว้า อำเภอมะนัง อำเภอละงู อำเภอเมือง (เฉพาะเขตอุทยานตะรุเตา) และมี
แหล่งทั้งหมด ๗๒ แหล่ง ซึ่งประกอบด้วยแหล่งธรณีซากดึกดำบรรพ์ แหล่งธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี และวิธีชีวิต 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาคารเก่า ฯลฯ สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาวิจัย  
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เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศให้อุทยานธรณีสตูล ซึ่งเป็นอุทยานธรณีแห่งแรกของประเทศไทย   เป็นสมาชิกเครือข่าย
อุทยานธรณีโลก Satun UNESCO Global Geopark ทำให้ประเทศไทยได้แหล่งอุทยานธรณีโลกจาก UNESCO 
แหล่งแรกของประเทศ แห่งที่ ๕ ของอาเซียน ในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งธรณีของจังหวัดสตูล  

 

ภาพที่ 1.34 ภาพแผนที่อุทยานธรณีสตูล 

 
ที่มา: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล  ข้อมูล  ณ  เดือนมิถุนายน  25๖2 

ตารางที่ 1.46    แสดงจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล (คน) 
 

รายละเอียด ปี  2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560  ปี 2561 

ชาวไทย 1,086,358 1,177,657 1,235,494 1,252,158 1,355,145 
ชาวต่างชาติ 137,876 151,156 159,296 160,087 176,155 
รวม 1,224,234 1,328,813 1,394,790 1,412,245 1,531,300 
ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น % +11.96 + 8.54 +4.97 +3.17 +8.43  

ที่มา :กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กุมภาพันธ์ 2562 
 

ตารางที่ 1.47 แสดงจำนวนรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล (ล้านบาท) 
 

รายละเอียด ปี  2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ชาวไทย 5,689.67 6,327.10 6,838.68 7237.3 8,196.61 
ชาวต่างชาติ 598.28 673.44 721.32 793.28 904.86 
รวม 6,287.95 7,000.54 7,560.00 8,030.58 9,101.47 
ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น % +6.49 + 11.33   +7.99 +5.78 +13.34 

ที่มา :กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กุมภาพันธ์ 2562 
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ตารางที่ 1.48      แสดงจำนวนมัคคุเทศก์และบริษัทนำเที่ยว ปี พ.ศ.2562 
 

จำนวนมัคคุเทศก์ 754 คน  
ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 
2562 

จำนวนบริษัทนำเที่ยว 160 บริษัท 

ที่มา :กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
กุมภาพันธ์ 2562 

ตารางที่ 1.49  แสดงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 อันดับที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ปี พ.ศ.2561 
 

อันดับ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 อันดับ จำนวน (คน) 
1 Malaysia ๑๓๕,๗๕๐ 
2 Chinese ๒,๒๓๑ 
3 Japan   ๒,๐๐๒ 
4 Singapore  ๑,๙๗๘ 
5 Indonesia ๑,๓๒๓ 
ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2561 

ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , กุมภาพันธ์ 2562 
 เนื่ อ งจากจั งห วัดสตู ล เป็ น จั งห วัดที่ ส งบ  สะอาด  ธรรมชาติ บ ริสุ ท ธิ์  มี ทุ นท างด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลจึงมีทิศทางเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
เป็นลักษณะท่องเที่ยววิธีชีวิตชุมชน ทั้งด้านทางบก และทางทะเล  จากสรุปข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวและ
รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลประจำปี ๒๕๕7 – ๒๕61 พบว่ามีแนวโน้มของจำนวนและรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน สัดส่วนนักท่องเที่ยวเป็นชาวไทยร้อยละ ๙0 ชาวต่างประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จังหวัดสตูลมีศักยภาพด้านแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือ อุทยานและหมู่เกาะ และอุทยานธรณีที่มี
จำนวนมากครอบคลุมร้อยละ ๔๐ ของจังหวัด ปี ๒๕๖1 ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ (UNESCO) เป็นอุทยาน
ธรณีระดับโลก  
 

 (9) สรุปปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
ผลจากการสำรวจข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวในพ้ืนที่ภายในจังหวัดสตูล พบว่าปัญหาด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญ
ได้แก่ปัญหาด้านบริการขนส่งสาธารณะการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว คุณภาพ
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในสถานที่ท่องเที่ยวและไม่มีศูนย์ข้อมูลในด้านการท่องเที่ยวร วมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ สำหรับรายละเอียดของปัญหามีดังต่อไปนี้ 
 ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว 

(1) การเดินทางและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
     ๑) การบริการขนส่งสาธารณะ 
         นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศบางส่วนที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะ
ยังคงพบปัญหาด้านการให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ เช่น ไม่มีจำนวนรถสาธารณะที่เพียงพอและครอบคลุม
สถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัด รถออกไม่ตรงเวลาที่กำหนด พนักงานขับรถไม่สุภาพ ภายในรถสกปรกรถมี
สภาพเก่า เป็นต้น 
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 ๒) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยวบางประเภท เช่น อุทยานแห่งชาติน้ำตก/ถ้ำในบางพ้ืนที่เข้าถึงลำบากเส้นทางเข้าขรุขระเป็น
หลุมเป็นบ่อระยะทางไกล ไม่มีป้ายบอกทางที่ชัดเจนป้ายบอกทางเล็กเกินไปทำให้เกิดความสับสนในการ
เดินทางแหล่งท่องเที่ยว บางแหล่งมีลานจอดรถไม่เพียงพอ จำนวนคนที่เข้ามาท่องเที่ยวมากเกินไปไม่มีการ
จำกัดนักท่องเที่ยว การจอดรถของนักท่องเที่ยวไม่มีความเป็นระเบียบบางพ้ืนที่จอดรถไม่เอ้ืออำนวยเบียดกัน 
บางแหล่งมีมิจฉาชีพเข้ามาหากิน เช่น การล้วงกระเป๋าทุบกระจกรถขโมยทรัพย์สินภายในรถเป็นต้น 
 3) สถานที่ท่องเที่ยว 
         ความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยว 
  -ปัญหาเกี่ยวกับภาชนะรองรับขยะในแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีจำนวนภาชนะรองรับขยะ  
ไม่เพียงพอและบางแห่งจัดวางภาชนะรองรับขยะไม่ทั่วถึงนอกจากนี้แหล่งท่องเที่ยวบางประเภทเช่นวัดทะเล
น้ำตกพบเศษขยะบริเวณหน้าวัดชายหาดน้ำตกโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบจัดเก็บขยะและบางแห่งมีถัง
ขยะแต่ช่วงเวลาการจัดเก็บ/ ถ่ายขยะไม่เหมาะสมทำให้เศษขยะล้นถังตกเรี่ยราดสกปรกและส่งกลิ่นเหม็น
โดยเฉพาะเศษแก้วที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยว 
 - ปัญหาเกี่ยวกับห้องน้าในแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีห้องน้าไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับ
จำนวนนักท่องเที่ยวที่ต้องการใช้บริการขาดการดูแลรักษาความสะอาดและส่วนใหญ่เป็นห้องน้ำรวมไม่แยก
ห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย 
 - ปัญหาเกี่ยวกับร้านขายของฝาก/ของที่ระลึกในแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งร้านขายของฝาก/
ของที่ระลึกจำหน่ายสินค้าราคาแพงคุณภาพของสินค้าไม่ได้มาตรฐานและสินค้าบางอย่างหมดอายุ 
 - ปัญหาเกี่ยวกับร้านขายอาหาร/เครื่องดื่มในแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งมีจำนวนร้านขาย
อาหาร/เครื่องดื่มไม่เพียงพอกับความต้องการและบางส่วนจำหน่ายอาหาร/ เครื่องดื่มในราคาที่สูงกว่าปกติ 
คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในสถานที่ท่องเที่ยว 

- สื่อที่ใช้ถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์และอุทยานประวัติศาสตร์มีจำนวนน้อยข้อมูล      
ไม่ชัดเจนและรูปแบบการนำเสนอบางส่วนไม่เหมาะสมนอกจากนี้แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ขาดสื่อเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
ดังกล่าวน้อยหรือได้รับข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารเป็น
ภาษาอังกฤษมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอกับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 
 (2) การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งไม่สามารถดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างการรับรู้ที่ทั่วถึง 
แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้นักท่องเที่ยวไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวและ
แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งไม่มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและไม่มีมัคคุเทศก์ประจำแหล่งท่องเที่ยว 
 

 การบริโภค 
     ในปี 2561 การบริโภคของจังหวัดสตูลขยายตัว พิจารณาจากเครื่องชี้ด้านการบริโภค 

ดัชนีภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการบริโภคที่จัดเก็บได้ มีจำนวน 160.6 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 294.59 
การบริโภคหมวดการค้าปลีก/ค้าส่งหดตัว โดยจัดเก็บได้ จำนวน 114.548 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 
1.44 หมวดการโรงแรมและภัตตาคารขยายตัว จัดเก็บได้ จำนวน 6.010 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 
20.9  แต่ภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการบริโภคที่จัดเก็บได้จากกิจการ Modern Trade  มีจำนวน 81.7ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจาก ปีก่อนร้อยละ 8.9  และจำนวนรถยนต์จดทะเบียนใหม่ไม่เกิน 7 ที่นั่ง  มีจำนวน 1,185 คัน 
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 25.0 สาเหตุสำคัญมาจากราคาพืชเศรษฐกิจหลัก ยางพารา มีราคาเฉลี่ยสูงกว่าปี
ก่อน โดยปรับตัวเพ่ิมขึ้นตามราคาตลาดโลกและความต้องการซื้อจากจีน ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น และ
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ผลจากปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นตามนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวของ
รัฐบาลและจังหวัดสตูล ส่งผลให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในรายได้ที่จะได้รับ ทำให้มีแนวโน้มการใช้จ่ายที่
เพ่ิมข้ึน 
ตารางท่ี 1.50 แสดงข้อมูลการบริโภคของจังหวัดสตูล 

รายการ หน่วย ปี พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 2561 

ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคที่จัดเก็บได้ ล้านบาท 24.9 24.4 25.7 40.7 160.6 

อัตราการขยายตัว (%yoy) ร้อยละ 18.0 -2.0 5.3 58.4 294.5 

ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคที่จัดเก็บได้  
(modern trade) 

ล้านบาท 91.3 84.4 87.5 75.5 81.7 

อัตราการขยายตัว (%yoy) ร้อยละ 174.2 -7.6 3.7 -13.7 8.2 

จำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่จดทะเบียนใหม่ คัน 798 666 730 948    1,185  

อัตราการขยายตัว (%yoy) ร้อยละ -54.3 -16.5 9.6 29.9 25.0 

จำนวนรถจกัรยานยนต์ที่จดทะเบยีนใหม่ คัน   7,028     7,169     7,297      7,822     6,075  

อัตราการขยายตัว (%yoy) ร้อยละ -26.6 2.0 1.8 7.2 -22.3 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนที่อยู่อาศัย ล้าน Kwh 126.6 128.2 134.8 127.2 138.2 

อัตราการขยายตัว (%yoy) ร้อยละ 3.9 1.3 5.1 -5.6 8.6 

ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคหมวดการค้า
ปลีก/ค้าส่ง 

ล้านบาท - 112.596 113.255 116.227 114.548 

อัตราการขยายตัว (%yoy) ร้อยละ - -3.1 0.6 2.6 -1.4 

ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคหมวดการ
โรงแรมและภัตตาคาร 

ล้านบาท - 4.042 4.777 4.972 6.010 

อัตราการขยายตัว (%yoy) ร้อยละ - 3.6 18.2 4.1 20.9 

ที่มา :  สำนักงานคลังจังหวัดสตูล ข้อมูล  ณ  เดือนกันยายน 2562 
 ด้านการเงิน 
   จังหวัดสตูลมีสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ จำนวน ๑๒ ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรฯ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  ธนาคารออมสิน  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ตารางที่ 1.51 แสดงข้อมุลเงินรับฝากและเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ จำแนกเป็นรายจังหวัด ในภาคใต้ 
พ.ศ. ๒๕61 

หน่วย : ล้านบาท 
จำนวน
สำนักงาน 
(สาขา) 

เงินฝาก สินเช่ือ 

๑๖ 

รวมเงิน
ฝาก 

จ่ายคืนเมื่อ
ทวงถาม 

ออม
ทรัพย ์

ประจำ 
รวมเงินให้
สินเช่ือ 

เงินเบิกเกิน
บัญช ี

เงินให้กู้ ตั๋วเงิน อื่นๆ 

9,250 378 6,628 2,244 7,085 1,666 4,756 657 7 

ที่มา : www.bot.or.th (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561) 

http://www.bot.or.th/
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2. การพาณิชย์และการค้าชายแดน 
   จังหวัดสตูลมีช่องทางด่านศุลกากรติดกับประเทศมาเลเซีย (รัฐเปอร์ลิส, รัฐเคดาห์) ทั้งทางบก 

และทางน้ำ ประกอบด้วยด่านถาวร 2 ด่าน คือด่านศุลกากรสตูล ติดกับประเทศมาเลเซีย เส้นทางทะเล  
ผู้ประกอบการสตูลส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือขนส่งไปยังท่าเรือปีนัง และส่งต่อไปประเทศอินโดนีเซีย จีน และประเทศ
อ่ืน ๆ ตั้งอยู่ท่ี ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล เวลาเปิด-ปิดด่าน  08.00 - 18.00 น.(เวลาไทย)  

   ด่านศุลกากรวังประจัน (ด่านตำมะลัง) เส้นทางถนน ติดกับด่านวังเกลียนรัฐเปอร์ลิส ประเทศ
มาเลเซีย ตั้งอยู่ที่ ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล เวลาเปิด-ปิดด่าน  07.00-18.00 น. (เวลาไทย) 

 การพาณิชย์ 
ตางรางที่ 1.52 ข้อมูลสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลจังหวัดสตูล ปี 2561 
 

 
 

คงอยู่ 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด รวม 

ราย ทุน(ล้านบาท) ราย ทุน(ล้านบาท) ราย ทุน(ล้านบาท) 

379 987.76 343 2,463.08 722 3,450.83 

ที่มา :  กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล   
                                                                                             ข้อมูล ณ 25 ธันวาคม 2561 

การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
        กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล และกรมทรัพย์สินทางปัญญา  ได้จัดทำ
โครงการส่งเสริมหนึ่งจังหวัด หนึ่งสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ปี พ.ศ.2561 เพ่ือส่งเสริมการใช้สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือในการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและมาตรฐานการผลิต รวมทั้งยกระดับและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าชุมชน ทั้งนี้ได้ประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง มีมติส่งเสริม 
“จำปาดะสตูล” ให้เป็นสินค้าที่ขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีเอกลักษณ์  ลักษณะ
พิเศษโดดเด่น มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว รสชาติหวาน ทรงผลสวย เนื้อหนาล่อนง่าย แตกต่างจากจำปาดะแหล่ง
อ่ืนๆ 

จำปาดะสตูล ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คำขอเลขที่ 61100181 ทะเบียน
เลขที่ สช 62100123 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562  ซึ่งมีผู้ผลิตที่ผ่านการตรวจสอบควบคุณภาพและ
มาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จำนวน 34 ราย  

ตลาดประชารัฐในความส่งเสริมของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล 
ประกอบด้วยตลาดประชารัฐ จำนวน 2 แห่ง  ดังนี้  
  1) ตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด ห้างบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสตูล มีผู้ประกอบการ

จำหน่ายสินค้าจำนวน 10 ราย โดยเน้นสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป โดยเกษตรกรชาวสตูล จำหน่ายทุกวัน 
พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 9.00 น.-18.00 น. 

    2) ตลาดประชารัฐต้องชม (ดูสน) จำหน่ายสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป สินค้าชุมชน 
ผู้ประกอบการ/เกษตรกร  จำหน่ายสินค้า  จำนวน 45 ราย จำหน่ายทุกวันศุกร์   
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 การค้าชายแดน 
     การค้าชายแดนจังหวัดสตูลมีมูลค่าการค้าไม่สูงนัก จังหวัดสตูลมีช่องทางด่านศุลกากรติดกับ
ประเทศมาเลเซีย (รัฐเปอร์ลิส, รัฐเคดาห์) ทั้งทางบก และทางน้ำ ประกอบด้วยด่านถาวร 2 ด่าน คือศุลกากร
สตูล ติดกับประเทศมาเลเซีย เส้นทางทะเล  ผู้ประกอบการสตูลส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือขนส่งไปยังท่าเรือปีนัง และ
ส่งต่อไปประเทศอินโดนีเซีย จีน และประเทศอ่ืนๆ ตั้งอยู่ที่ ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล เวลาเปิด -ปิดด่าน 
08.00-18.00 น. (เวลาไทย) ด่านศุลกากรวังประจัน เส้นทางถนน ติดกับด่านวังเกลียน รัฐเปอร์ลิส ประเทศ
มาเลเซีย ตั้งอยู่ที่ ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล เวลาเปิด-ปิดด่าน  07.00-18.00 น. (เวลาไทย)ประเทศ
ไทยเป็นคู่ค้าอันดับ 5 ของประเทศมาเลเซีย ภาพรวมการค้ารวม ปี 2561 ไทยเป็นคู่ค้าลำดับที่ 5 ของ
มาเลเซีย ในขณะที่เป็นคู่ค้าอันดับที่ 4 ของไทยในโลก และอันดับ ที่ 1 ของไทยในกลุ่มอาเซียน ซึ่งมีมูลค่า
การค้ารวม  1,124,672.50 ล้านบาท และจังหวัดที่มีมูลค่าการค้ากับมาเลเซียสูงสุด คือจังหวัดสงขลา มี
มูลค่าการค้ารวม 571,927.54 ล้านบาท สำหรับจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดภาคใต้ชายแดน 1 ใน 5 จังหวัด มี
มูลค่าการค้าชายแดน มูลค่า 985.38 ล้านบาท (เป็นอันดับ 4 รองจากจังหวัดสงขลา นราธิวาส และยะลา) 
ซึ่งโดยภาพรวม มูลค่าการค้าเพ่ิมข้ึนในอัตราขยายตัว 

ตารางท่ี 1.53 ข้อมูลสถิติการค้าชายแดนไทย – มาเลเซียด้านจังหวัดสตูล  
 (รวม 2 ด่าน) ปี 2555 - 2561      (ล้านบาท) 

ประเภท/ปี 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 
∆ (%) 

2561/2560 

ส่งออก 71.10 82.99 83.57 149.79 116.96 144.37 391.45 211.25 

นำเข้า 255.31 171.65 138.89 159.05 383.18 473.68 593.93 31.38 

มูลค่ารวม 326.41 254.65 222.46 308.84 500.14 618.05 985.38 73.45 

ดุลการค้า -184.20 -88.65 -55.32 -9.26 -266.22 -329.31 -202.48 47.64 

ที่มา :  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล โดยความร่วมมือจากด่านศุลกากรสตูล และด่านศุลกากรวังประจัน  

มูลค่าการค้ารวม  ปี 2561 รวมทั้งสิ้น 985.38 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 มูลค่า 
367.33 ล้านบาท  คิดเป็นรอ้ยละ 73.45(ปี 2560 มีมูลค่าการค้ารวม 618.05 ล้านบาท) 

มูลค่าการส่งออก ปี 2561 รวมทั้งสิ้น 391.45 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 มูลค่า 
247.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 211.25 (ปี 2560 มีมูลค่าการส่งออก 144.37 ล้านบาท) 

ประเภทสินค้าท่ีมีการส่งออกสำคัญ ได้แก่ ปลาทูแขกแช่เย็น, ปลาเบญจพรรณ, หอมแดง/หัวเล็ก, 
อิฐก่อสร้าง, ปลาสีกุนทั้งตัวแช่เย็น, ต้นข้าว ข้าวเหนียว, เรือประมงเก่าใช้แล้ว, เสื้อผ้าสตรี, ปลาโอทั้งตัวแช่เย็น 
และชาเขียวผงปรุงสำเร็จ  

มูลค่าการนำเข้า ปี 2561 รวมทั้งสิ้น 593.93 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 มูลค่า 
120.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.38 (ปี 2560 มีมูลค่าการนำเข้า 473.68 ล้านบาท) 

ประเภทสินค้าท่ีมีการนำเข้าสำคัญ ได้แก่ กระเทียม, หอมหัวใหญ่, ปลากะพงขาวแช่เย็น,
ส่วนประกอบเครื่องบีบน้ำมันปาล์ม, ปลาเบญจพรรณ, หอยแครงมีชีวิต, เรือประมงทำด้วยไฟเบอร์เก่าใช้แล้ว, 
เครื่องบีบเมล็ดปาล์ม, ของใช้ในครัวเรือน และแมงดาทะเลสด 
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ดุลการค้าปี 2561 ขาดดุล 202.48 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 เท่ากับ 126.83 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 47.64 (ปี 2560 ขาดดุล 329.31 ล้านบาท) 

 

ตารางท่ี 1.54 แสดงมูลค่าการค้า  ไทย - มาเลเซีย ด้านจังหวัดสตูล  
(รวม 2 ด่าน) ปี 2561                                                                                       (ล้านบาท) 

ประเภท/
เดือน ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 

ส่งออก 32.47 8.93 59.88 58.19 42.33 25.95 22.63 30.47 24.90 26.02 27.82 31.86 

นำเข้า 57.40 31.71 42.66 36.42 29.02 33.77 49.68 79.74 86.55 53.88 59.17 33.93 

มูลค่ารวม 89.87 40.64 102.54 94.61 71.35 59.72 72.31 110.2
1 

111.4
5 

79.90 86.99 65.79 

ดุลการค้า -24.93 -22.78 17.22 21.77 13.31 -7.82 -27.05 49.27 -61.65 -27.86 -31.35 -2.07 

ที่มา :  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล โดยความร่วมมือจากด่านศุลกากรสตูล และด่านศุลกากรวังประจัน  

วิเคราะห์แนวโน้มการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสตูล 
มูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดสตูล เมื่อเปรียบเทียบกับ 3 ปีย้อนหลัง การนำเข้า-ส่งออก ปัจจุบัน

เป็นสินค้าเกษตร มีมูลค่าและปริมาณเพ่ิมขึ้นอาทิ กระเทียม หอมหัวใหญ่ และส่วนประกอบเครื่องบีบน้ำมัน
ปาล์ม ซึ่งปัจจุบันการนำเข้าสินค้าผ่านด่านศุลกากรวังประจัน  สำหรับสินค้าส่งออกท่ีมีปริมาณลดลง สินค้าวัสดุ
ก่อสร้างอาทิอิฐดินเผา ยังมีการส่งออกไปมาเลเซีย และสินค้าเกษตร หอมแดง/หัวเล็ก แต่มีปริมาณลดลงมาก
จากเดิมเป็นสินค้าที่มีปริมาณและมูลค่าสูงและสินค้าอ่ืนๆ ที่ต้องบรรจุคอนเทนเนอร์ไม่มีเลย เนื่องจากกรณี
เส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้า (ระบบ Logistics) ทั้งทางบกและทางน้ำของจังหวัดสตูล ยังไม่สะดวกเท่าที่ควร 

- ทางบก เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างด่านวังประจัน จังหวัดสตูล กับรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย  
ผ่านภูเขา (ฝั่งมาเลเซีย) เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร รถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่สมารถผ่านได้ ทำให้ไม่สามารถ
ขนส่งสินค้าคราวละมากๆ ได้ 
  - ทางน้ำ ท่าเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล เป็นท่าเรือสำหรับขนส่งสินค้าไปยังประเทศมาเลเซีย  
และอินโดนีเซีย แต่ท่าเรือมีขนาดเล็ก ร่องน้ำตื้น เรือขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าจอดเทียบท่าได้ จึงเป็นอุปสรรค
ต่อการขนส่งสินค้าส่งออกท่ีมีปริมาณมากๆ กับท้ังไม่สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้ 
 การขนส่งสินค้าทางเรือปัจจุบันเป็นเรือขนาดเล็ก/กลาง เพ่ือขนถ่ายไปลงตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือปีนัง ทำให้
ต้ อ ง เสี ย ค่ า ใช้ จ่ าย สู งขึ้ น ใน ก ารขน ส่ งสิ น ค้ า  ซึ่ งจ าก ความ ไม่ พ ร้ อ ม ขอ ง เส้ น ท างขน ส่ งสิ น ค้ า  
ทำให้ปริมาณและมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกสินค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านในด้านจังหวัดสตูลจึงมีน้อย เป็นการ
สูญเสียโอกาสในการส่งออกสินค้าทั้งที่เส้นทางขนส่งระหว่างจังหวัดสตูลกับประเทศมาเลเซีย มีระยะทาง 
ที่ใกล้ที่สุดเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืน  ในปัจจุบันจังหวัดสตูลได้มีการผลักดันโครงกาสะพาน Andaman Gate 
Way (สตูล – เปอร์ลิส) โดยเป็นการสร้างสะพานข้ามทะเลน้ำตื้นระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตรเชื่อมกับ
รัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซีย ซึ่งหากโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนและสามารถดำเนินการได้  
อย่างเป็นรูปธรรมก็จะเป็นโอกาสทั้งในด้านการท่องเที่ยว การค้าขายและด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสตูล
รวมถึงประเทศไทย ซึ่งจังหวัดสตูลจักได้ดำเนินการพัฒนาเส้นทางภายในจังหวั ดเพ่ือเตรียมความพร้อม 
ในการเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียอันเป็นเส้นทางใหม่ในการเชื่อมโยงสู่การเข้าสู่ AEC ต่อไป 
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            3. รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินครัวเรือน 
  - ปี 2560 ครัวเรือนของจังหวัดสตูล มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนๆ ละ 22,614 บาทส่วนใหญ่
เป็นรายไดจ้ากการทำงาน (ร้อยละ 78.4)  

- ปี 2560 ครัวเรือนของจังหวัดสตูล ร้อยละ 35.2 เป็นครัวเรือนที่มีหนี้สิน โดยมีจำนวน
หนี้สินเฉลี่ย 145,458 บาท ต่อครัวเรือน ซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73.0) เพื่อใช้ในครัวเรือน คือใช้ในการ
อุปโภคบริโภคร้อยละ 44.0 ซื้อบ้าน/ที่ดินร้อยละ 27.4 และหนี้เพื่อใช้ในการศึกษามีเพียงร้อยละ 1.5 เท่านั้น 
สำหรับหนี้เพื่อใช้ทำการเกษตรจะสูงกว่าใช้ทำธุรกิจอยู่ร้อยละ 16.8 
  - ปี 2561 ครัวเรือนของจังหวัดสตูล มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนๆ ละ 19,336 บาท ซึ่ง
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่(ร้อยละ 88.5) ใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค และร้อยละ 11.5 ใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการ
อุปโภคบริโภค และเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน เพ่ิมขึ้น 525 บาท
(ร้อยละ 2.79) จาก 18,811 บาท ในปี 2560 เป็น 19,336 บาท ในปี 2561 

ตรางท่ี 1.55 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 - 19,336 - 

  หมายเหต ุรายได้และหนี้สินเก็บข้อมูลเฉพาะปี พ.ศ. ที่เป็นปีเลขคู่  
ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2562 

 4. ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP 
 จังหวัดสตูล ดำเนินการสนับสนุนและพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพ่ือ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมให้เกิดอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้กับชุมชนรม
รวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง นำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยื น โดยการทำงาน
บูรณาการกับส่วนราชการทุกภาคส่วน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย 
OTOP ระดับอำเภอ จังหวัด ภาค และระดับประเทศ 

   ปัจจุบัน กรมการพัฒนาชุมชน เปิดระบบให้จังหวัดได้รับลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการเพ่ิม
ในปี 2559 จนถึงปัจจุบัน 
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ตาราง 1.56 แสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท้องถิ่น OTOP 

            หมายเหตุ : ระบบยังเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่ปี 2559 ยังไม่รวมกลุ่มที่ยกเลิก 
   ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล  ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562 
 มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP  จังหวัดสตูล มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
จังหวัดได้สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้ร่วมจัดแสดงและจำหน่าย OTOP กับหน่วยงาน
ภาคี ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการตลาดเชิงรุก เช่น งาน OTOP ภูมิภาค
, OTOP Midyear, OTOP City, OTOP ศิลปาชีพประทีปไทย , OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินงานของดี
ชายแดนใต้ เป็นต้น และมีการเผยแพร่สินค้า OTOP ของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทำให้มูลค่าการ
จำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดสตูล เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ตารางท่ี 1.57 แสดงมูลค้าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น OTOP 

ที ่ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1 601,709,305 660,204,608 740,375,000 874,368 1,061,608,810 

   ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562 
 มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและ OTOP ในปี 2561 จำนวน 1,061,608,810 บาท ซึ่งมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ภาพที่ 1.35 แสดงข้อมุลมูลค่าการจำหน่ายผลิตภํณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP จังหวัดสตูล ปี 2556-2562 

 
ที่มา  :  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ข้อมูล  :  ณ  เดือนมกราคม 2562 

ที ่ ประเภทผลติภณัฑ ์ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 

1 อาหาร 185 154 419 758 

2 เครื่องดื่ม 23 7 29 59 
3 ผ้า เครื่องแต่งกาย 107 9 42 158 

4 ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่
ระลึก 

83 28 57 168 

5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 28 21 26 75 

รวม 426 219 573 1,218 
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 สินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสตูล ที่จำหน่ายสูงที่สุดได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากไข่มุก ฝาสานไม้ไผ่ 
อาหารทะเลแปรรูป โรตีชาชัก ผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ ผ้าบาติกและ ขนมพ้ืนเมือง ตามลำดับ 

ตารางท่ี 1.58 แสดงข้องมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จังหวัดสตูล ที่จำหน่ายสูงสุด 10 อันดับแรก 
พ.ศ. 2557-2561 

ลำดับ 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

รายการสินค้า 
 
สร้อยคอจากไข่มุกตา่งหู
จากไข่มุก 
แหวนจากไข่มุก 
สร้อยข้อมือจากไข่มุก 
ฝาสานไมไ้ผ ่
อาหารทะเลแปรรูป 
โรตีชาชัก 
ผลิตภณัฑ์ผ้าปาเตะ๊ 
ผลิตภณัฑ์ผ้าบาติก 
ขนมพื้นเมือง 

รายได้จากการจำหน่ายสินค้า 
   ปี 2557    ปี 2558  ปี 2559    ปี 2560     ปี 2561 
186,283,268  194,120,268  199,450,000 200,450,000 201,114,124 
117,783,662  120,777,000  123,730,000 133,730,000 134,547,113 
90,936,019      90,936,019    97,563,000 97,863,000      98,745,255 
42,458,664      43,672560     45,710,500 47,895,260      48,874,569 
29,789,711      30,288,920    31,032,000 33,057,859       34,743,256 
23,789,711      24,401,998    25,000,000 25,875,579      26,254,726 
12,762,826      13,091,309    14,412,000 15,478,558      16,257.852 
8,236,589         9,488,000     10,863,600  11,547,589     12,258,963 
8,160,925         8,537,000       9,909,400  10,254,781     11,225,987 
6,182,344         6,541,000       7,589,000    8,145,456       9,198,699 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชน ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2562                                                                                    
  
 5. วิเคราะห์ภาพรวมและแนวโน้มด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของจังหวัดการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

อัตราการเจริญโตของเศรษฐกิจจังหวัดสตูลเฉลี่ย (Long-term Growth)ย้อนหลัง 5 ปี ขยายตัว
อยู่ที่ 0.9 ซึ่งต่ำกว่าอัตราการขยายตัวของประเทศไทยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.8 เนื่องจากโครงสร้างการผลิตหลัก
ของจังหวัดสตูลอยู่ในภาคเกษตร ต่างจากโครงสร้างของประเทศที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งพบว่าอัตราการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและสภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลให้
ผลผลิตการเกษตรลดลง ประกอบกับปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โดยเฉพาะราคาพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่
ยางพาราที่ยังไม่ฟ้ืนตัว ส่งผลให้รายได้เกษตรกรลดลง อย่างไรก็ตามจังหวัดสตูลยังมีโอกาสในการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ เนื่องจากจังหวัดสตูลมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม จึงถือเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้จังหวัดสตูลมี
โอกาสในการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา นอกจากนี้รัฐบาลมีการส่งเสริมในเรื่องของโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นและประชาชนมากขึ้น ส่งผลให้การใช้จ่ายภาครัฐของจังหวัดเพ่ิม
มากขึ้น 

การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม เท่ากับ 
36,557 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ (GDP) คิดเป็นร้อยละ 2.7 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ (GRP) ขยายตัวร้อยละ 3.3 จากที่ขยายตัวร้อยละ 2.6 ในปีที่ผ่านมา ประชากรมี
รายได้ต่อหัว 129,565 บาทต่อปี เป็นลำดับที่ 7 ของภาคใต้ ลำดับที่ 28 ของประเทศ 
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ภาพที่ 1.36 แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูล ปี 2556 - 2560 

 
โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลในอดีตขึ้นอยู่กับภาคการเกษตรเป็นหลัก แต่ในปี 2558  

โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรเป็นภาคบริการ ซึ่งในปี 2560 
มีสัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจดังนี้ ภาคบริการสัดส่วนโครงสร้างร้อยละ 47.3 ภาคเกษตรมีสัดส่วนโครงสร้าง
ร้อยละ  42.4 และภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 10.3 โดยมูลค่าการผลิตส่วนใหญ่ของเกษตรกรรมมา
จากพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผลเช่น  ทุเรียน  เงาะ  มังคุด ลองกอง อย่างไรก็ตาม หาก
พิจารณาแนวโน้มจะเห็นได้ว่าภาคการเกษตรตั้งแต่ปี 2554 – 255๘ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และ
ปรับตัวดีขึ้นในปี 2559 – 2560 .. สำหรับสัดส่วนในด้านอุตสาหกรรมมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก 
ในขณะที่สัดส่วนของภาคบริการมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากจังหวัดสตูลเริ่มมีการขยายตัวของธุรกิจด้านการค้า
ส่ง ค้าปลีก  การโรงแรม  การท่องเที่ยวมากข้ึน 
ภาพที่ 1.37 แสดงข้อมูลโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสตูล ปี 2556 - 2560 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรการผลิตด้านเกษตร และประมง ที่มีศักยภาพสูงโดยเฉพาะ

ทำเลที่ตั้งและพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการผลิต  นอกจากนี้จังหวัดสตูลยังมีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์  จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทย ด้านฝั่งอันดามันมีพ้ืนที่
ทางทิศใต้ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย โดยติดต่อกับรัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ซึ่งมาเลเซียเป็นประเทศที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจอยู่ในขั้นดีที่จะพัฒนาความร่วมมือและนำศักยภาพของมาเลเซียมากระตุ้นการพัฒนาในพ้ืนที่
จังหวัดสตูล ซึ่งควรจะมุ่งเน้นไปทางด้านการท่องเที่ยว  เนื่องจากจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่มีที่มีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ทะเลที่สวยงามมีความโดดเด่นในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อีกทั้งองค์การยูเนสโก ได้ขึ้นบัญชีจังหวัดสตูลให้
เป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลก หรือ Unesco Global Geopark แห่งแรกในประเทศไทย ครอบคลุม 4 อำเภอของ
จังหวัดสตูล คือ ทุ่งหว้า มะนัง ละงู และอำเภอเมืองสตูล ซึ่งมีขอบเขตพ้ืนที่ที่ประกอบด้วยคุณค่าด้านธรณีวิทยา 
โบราณคดี นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม มีการจัดการแบบองค์รวมระหว่างการอนุรักษ์ การให้ความรู้ การศึกษาวิจัย 
และการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ตั้งแต่เริ่มต้น จึงทำให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้
ให้แก่จังหวัดสตูลเพ่ิมมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีข้อจำกัดในเรื่องของฤดูกาลในการท่องเที่ยวก็ตาม แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบ
ต่อภาพรวมของการท่องเที่ยวภายในจังหวัดมากนัก  และจังหวัดสตูลยังมีชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย        
มีด่าน 2 ด่าน คือด่านศุลกากรสตูลและด่านศุลกากรวังประจันเป็นช่องทางในการขนส่งสินค้าไปจำหน่าย ซึ่งสินค้า
ส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ อิฐก่อสร้าง กระเบื้องซีเมนต์ สินค้าเกษตร  นอกจากนี้จังหวัดสตูลได้กำหนดแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ของจังหวัดเพ่ิมมากขึ้น เช่น การพัฒนาด่านชายแดนวังประจัน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ทางทะเล  ส่งเสริมการตลาดและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว  พัฒนาร้านอาหาร ร้านค้าและ
ผลิตภัณฑ์ OTOP สู่มาตรฐานสากล ฯลฯ ดังนั้นการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลยังคงมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ และจากศักยภาพในด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ในจังหวัด  จังหวัดสตูลจึงเป็นจังหวัดหนึ่งที่น่าสนใจในการเข้ามา
ลงทุนของผู้ประกอบการที่ต้องการแหล่งลงทุนใหม่ ๆ 
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จุดเน้นการพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ด้านการท่องเที่ยว 

ภาพที่ 1.38 แสดงข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยว ปี 2557 - 2561 

 
 
จุดเน้นการพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ด้านการท่องเที่ยว 
การวางแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด ควรเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยว  

ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ท่องเที่ยวชุมชน ท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา วัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ
สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐ ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทาง    
กลางทาง และปลายทอง เพ่ือรองรับกับสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน ที่มีระดับ       
การแข่งขันรุนแรง และลูกค้ามีอำนาจต่อรองสูงมาก อีกทั้งจังหวัดสตูลได้เป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลก หรือ 
Unesco Global Geopark แห่งแรกในประเทศไทย ครอบคลุม 4 อำเภอ ของจังหวัดสตูล คือ ทุ่งหว้า 
มะนัง ละงู และอำเภอเมืองสตูล ซึ ่งมีขอบเขตพื ้นที ่ที ่ประกอบด้วยคุณค่าด้านธรณีวิทยา โบราณคดี 
นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม มีการจัดการแบบองค์รวมระหว่างการอนุรักษ์ การให้ความรู้ การศึกษาวิจัย และ
การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการพื้นที่ตั้งแต่เริ่มต้น ฉะนั้น จังหวัดสตูลจึงควรปรับปรุงจุดแข็งเดิม (Quality Improve) และลงทุนในเชิง
รุกมากกว่ารับ ปรับเปลี่ยนวิธิคิดให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สนองตอบยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับภาค   
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จังหวัดจะต้องดำเนินการเพ่ือพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดและมุ่งเน้นยุทธศาสตร์  
ด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ 

- ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบครบวงจร 
- ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและขยายตลาดการท่องเที่ยวโดยเฉพาะทางทะเลที่เน้นการ

ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ด้านธรณี 
- พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น อังกฤษ จีน มาลายู เพ่ือรองรับ

นักท่องเที่ยวในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนและอ่ืน ๆ  
- เสริมสร้างความพร้อมแก่ชุมชนรองรับการท่องเที่ยว 
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนให้มีมาตรฐาน  
- ส่งเสริมการจัดทำการตลาดดิจิตอลสำหรับการท่องเที่ยว  
- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศที่เกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยว ทั้งในแง่ของการครอบคลุมและคุณภาพของการให้บริการ ให้มีความสะดวก ปลอดภัย 
- สร้างแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ที่สามารถจองหรือตรวจสอบข้อมูลการเดินทางในแหล่ง

ท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้โดยง่ายและมีความชัดเจน พร้อมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ           
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ให้มีรายละเอียดที่ถูกต้องครอบคลุม พัฒนาการเข้าถึงข้อมูลด้านการเดินทางที่พัก 
แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งกลยุทธ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเสริมความสามารถของแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค  
ซึ่งไม่ได้ส่งผลต่อการท่องเที่ยว แต่จำเป็นต่อการพัฒนาจังหวัดในภาพรวม สำหรับโครงการที่เกี่ยวข้อง 
กับการท่องเที่ยว ควรส่งเสริมให้มุ่งเน้นแผนเชิงรุกให้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การบริการถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ   
ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวมีความประทับใจ และกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง ดังนั้น ควรมีการรณรงค์ปลูกฝังให้เกิด
จิตสำนึกที่ดี ตลอดจนอบรมความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ โรงแรม ที่พัก และร้านอาหารให้ต้อนรับนักท่องเที่ยว
ด้วยไมตรีจิตและจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรม เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความประทับใจ และกลับมาท่องเที่ยว
ในจังหวัดอีกครั้ง 

 

ด้านการเกษตร 
สินค้าเกษตรยังเป็นฐานรายได้หลักให้แก่จังหวัดสตูล แต่ก็มีระดับการแข่งขันสูงและลูกค้ามี

อำนาจต่อรอง เนื่องจากผลผลิตเริ่มลดลงจากหลายปัจจัย เช่น สภาพสังคม สภาพสิ่งแวดล้อมสภาพภูมิอากาศ  
ส่งผลต่อพืชผลทางการเกษตร เป็นต้น ประกอบกับผลผลิตจากประเทศคู่แข่งเริ่มมีมากขึ้น การวางแผนกลยุทธ์
เพ่ือพัฒนาการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรของจังหวัด ควรเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตและการ
แปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันในตลาดได้  ดังนั้นจึงควรเน้นการ
ดำเนินการพัฒนาในเชิงรุก โดยกลยุทธ์ที่ควรใช้ ได้แก่ 

๑) ส่งเสริมการสร้างคุณค่าเพ่ิมแก่ผลผลิตทางการเกษตรและลดต้นทุนการผลิตสู่การพ่ึงพา 
ตนเองด้วยหลักการเกษตรเชิงสร้างสรรค์บนวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒) พัฒนาการผลิตและแปรรูปให้ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาดและคุณภาพ
มาตรฐานฮาลาลสู่ตลาดอาเซียน 

๓) พัฒนาแหล่งน้ำด้วยระบบชลประทาน และการบริหารจัดการน้ำทางการเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพ และครอบคลุมพื้นที่ความต้องการทางการเกษตร 

๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งทางบกเพ่ือรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
๕) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต 

และการแปรรูป 
๖) ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกเน้นรูปแบบออนไลน์เนื่องจากปัจจุบันกลุ่ม

ลูกค้ามีแนวโน้มใช้งานในลักษณะตลาดออนไลน์สูง ทั้งนี้เพ่ือการขยายตลาดไปยังตลาดอาเซียนและตลาดโลก 
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๗) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์คุณค่าเพ่ิมจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่มีการเจริญเติบโต      
อย่างต่อเนื่อง เน้นการท่องเที่ยวนิเวศคุณภาพ เมืองอุทยาธรณีโลก รวมถึงการเพ่ิมคุณค่า มูลค่าจากแหล่ง
โบราณคดี เมืองเก่า ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ในขณะเดียวกันควรให้ความสำคัญด้านภาคเกษตรซึ่งเป็นฐาน
รายได้เดิม ทั้งนี้ต้องช่วยเหลือเกษตรกร ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพ คุณค่า มูลค่า ศักยภาพการผลิตเกษตร
หลักคือยางพารา ปาล์มน้ำมัน เพ่ิมพ้ืนที่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรแปลงใหญ่  เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตร             
ที่สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว เช่นมะพร้าวน้ำหอม กล้วยหอม เป็นต้น สร้าง smart famer ในพ้ืนที่ พัฒนา
แหล่งน้ำด้วยระบบชลประทาน และการบริหารจัดการน้ำทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมพ้ืนที่
ความต้องการทางการเกษตร พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคมนาคมขนส่งทางบกเพ่ือรองรับผลผลิ ตทาง
การเกษตร เพ่ือเพ่ิมรายได้จากภาคเกษตรกร และเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าศักยภาพฐานของการผลิตในท้องถิ่น 
ผลิตภัณฑ์ชุมชุน สินค้าภาคเกษตรให้มีมาตรฐาน ส่งเสริมการตลาดในรูปแบบใหม่ในลักษณะตลาดออนไลน์ 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติทางเกษตรแก่เกษตรกร เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบันและอนาคต 
บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

2) ด้านสังคมและความม่ันคง 
 ด้านสังคม 

1. ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 
       1) ประชากร  ประชากร ณ เดือนมิถุนายน  2562  จำนวน  322,756 คน  

• ประชากรเพศชาย จำนวน  160,405  คน 

• ประชากรเพศหญิง จำนวน  162,351  คน 
• จำนวนครัวเรือน จำนวน  103,656  หลัง 

ตารางท่ี 1.59 แสดงจำนวนประชากรรายอำเภอ/เทศบาล 

ลำดับ อำเภอ จำนวนประชากร (คน) ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 อำเภอเมืองสตูล 57,109 58,367 115,476 38,708 
2 อำเภอละง ู 36,107 36,835 72,942 23,110 
3 อำเภอควนกาหลง 17,685 17,519 35,204 11,734 
4 อำเภอท่าแพ 14,676 14,905 29,581 8,519 
5 อำเภอควนโดน 13,314 13,567 26,881 7,681 
6 อำเภอทุ่งหว้า 12,128 12,150 24,278 7,716 
7 อำเภอมะนัง 9,386 9,008 18,394 6,188 
รวม 160,405 162,351 322,756 103,656 

 ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562 

• จำนวนผู้สูงอายุในจังหวัดสตูล 
 พบว่าจังหวัดสตูลมีผู้สูงอายุ  (ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป) จำนวน  40,578 คน             

โดยในอำเภอเมืองสตูล มีผู้สูงอายุมากที่สุด จำนวน 15,778 คน รองลงมาคืออำเภอละงู จำนวน 9,535 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 38.88 และ 23.49 ตามลำดับ อำเภอมะนัง มีผู้สูงอายุน้อยที่สุดจำนวน 1,984 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.88 

 

ตารางท่ี  1.60 จำนวนผู้สูงอายุในจังหวัดสตูล  

  
อำเภอ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จำนวน (คน) จำนวน (คน) จำนวน (คน) จำนวน (คน) จำนวน (คน) จำนวน (คน) 

เมืองสตูล 12,637 13,235 13,405 13,955 14,239 15,778 
ละงู 8,363 8,596 8,772 9,060 9,195 9,535 
ท่าแพ 2,864 2,985 3,071 3,193 3,256 3,445 
ควนกาหลง 3,608 3,740 3,231 4,006 8,160 3,407 
ควนโดน 2,818 2,901 3,009 3,124 3,167 3,350 
ทุ่งหว้า 2,442 2,489 2,564 2,732 2,751  3,079 
มะนัง 2,864 1,694 1,757 1,860 1,877 1,984 
รวม 35,596 35,640 35,809 37,930 42,645 40,578 

      หมายเหตุ : ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 60 ปี ขึ้นไป
     ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ มิถนุายน 2562 

2) โครงสร้างประชากร 
จำนวนประชากรจังหวัดสตูลมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยโครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุและเพศ 

พบว่า เพศชายและเพศหญิง มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน โดยเพศชายน้อยกว่าเพศหญิงเล็กน้อย โดยมีเพศชาย ร้อย
ละ 49.69 และ เพศหญิง ร้อยละ 50.30 เมื่อเทียบโครงสร้างประชากรวัยเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี มีแนวโน้ม
ลดลง กลุ่มวัยทำงานเพ่ิมมากขึ้น และประชากรสูงอายุก็มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นด้วยจากโครงสร้างประชากร 
จังหวัดสตูลจะต้องมีการเตรียมการรองรับสำหรับสวัสดิการ และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่เพ่ิมมากขึ้นทั้งการ
ดูแลในสถานบริการและชุมชน เช่นเดียวกับกลุ่มวัยทำงานที่ต้องเสี่ยงกับกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ที่สำคัญ ได้แก่ 
โรคเบาหวาน  และความดันโลหิตสูง เป็นต้น 
ภาพที่ 1.39 แสดงข้อมูลประชากรจังหวัดสตูล ปี 2557 – 2562 

 
ที่มา : กรมการปกครอง ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562 
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ภาพที่ 1.40  ปิรามิดประชากรจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ พ.ศ 2562 จังหวัดสตูล 
 

 
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรที่สำคัญ  
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรที่สำคัญ นั่นคือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ(อายุ 

60 ปี ขึ้นไป)  มีจำนวนและสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จาก 35,596 หรือ ร้อยละ 10.89  
ของประชากรทั้งจังหวัดในปี 2557 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 13.26 ในปี 2561 ทั้งนี้ ตามนิยามของสังคม
ผู้สูงอายุ ประเทศไทยได้เริ่มก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 โดยพิจารณาจากประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป   
ที่มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2567 นั่นคือ เมื่อประชากรอายุ 
60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงกว่าร้อยละ 20  

ภาพที่ 1.41 จำนวนประชากรทั้งจังหวัด จำนวนผู้สูงอายุ และร้อยละของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562 
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เมื่อพิจารณาภาวการณ์ทำงานของผู้สูงอายุจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ในปี 
2557 มีจำนวนผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานหารายได้เลี้ยงตนเอง/ครอบครัว จำนวน 11,467 คนหรือคิดเป็นร้อย
ละ 7.1ของผู้สูงอายุทั้งจังหวัด และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.7 ในปี 2558 เป็นต้นมาจนถึงร้อยละ 9.7 ปี 2559  
และลดลงเป็นร้อยละ 7.8 ในปี 2561 ซึ่งลดลงมาตั้งแต่ปี2560-2561 และการแก้ไขปัญหาที่ผู้สูงอายุไม่
สามารถเกษียณอายุตนเองได้และยังต้องทำงานต่อไปเพ่ือหารายได้เลี้ยงตนเอง/ครอบครั ว ในระยะยาวนั้น 
จังหวัดสตูลมีแผนการปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุในปี 2562 เพ่ือเตรียมความความพลเมืองวัยทำงานเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุในอนาคต โดยเน้นคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ เช่น ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่
อาศัยของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีที่อยู่อย่างเป็นมาตรฐาน  จัดอบรมให้แก่บุคคล
ที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ และได้รับสิทธิ บริการที่รัฐจัด
ให้ รับผิดชอบโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นต้น 

 

ภาพที่ 1.42 จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 3) หน่วยการปกครอง 
  1) อำเภอ   7 อำเภอ 
  2) ตำบล    36 ตำบล 
  3) หมู่บ้าน    280 หมู่บ้าน 
  4) องค์การบริหารส่วนจังหวัด   1 แห่ง 
  5) เทศบาล     7 แห่ง (1 เทศบาลเมือง 6 เทศบาลตำบล) 
  6) องค์การบริหารส่วนตำบล  34 แห่ง 
ตารางท่ี 1.61 แสดงการแบ่งเขตการปกครองและพื้นที่ 

ลำดับ อำเภอ เขตการปกครอง จำนวน
ประชากร 

พ้ืนที่ สัดส่วน
ประชากร/
พ้ืนที่ 

ตำบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. (ตร.กม) 

1 อำเภอเมืองสตูล 12 71 4 10 115,476 802.57 143.88 
2 อำเภอละงู 6 61 1 6 72,942 380.35 191.77 
3 อำเภอทุ่งหว้า 5 35 1 5 24,278 452.33 53.67 
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ลำดับ อำเภอ เขตการปกครอง จำนวน
ประชากร 

พ้ืนที่ สัดส่วน
ประชากร/
พ้ืนที่ 

ตำบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. (ตร.กม) 

4 อำเภอควนกาหลง 3 32  - 3 35,204 532.08 66.16 
5 อำเภอควนโดน 4 31 1 4 26,881 220.80 121.74 
6 อำเภอท่าแพ 4 31  - 4 29,581 209.32 141.31 
7 อำเภอมะนัง 2 19  - 2 18,394 210.07 87.56 
  รวม 36 279 7 34 322,756 2,807.52 114.96 

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล  
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562 

 4) โครงสร้างราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
               การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีหน่วยราชการที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด คือ ส่วนราชการต่าง ๆ ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน 

    ส่วนราชการในระดับจังหวัดเป็นหน่วยงาน ๒ ลักษณะ คือ หน่วยราชการบริหารส่วน
ภูมิภาคประจำจังหวัด และหน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด (ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง) และหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ รวมจำนวน ๙8 หน่วย ประกอบด้วย 

• หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดของจังหวัดสตูล มีทั้งสิ้น ๓3 หน่วยงาน 
• หน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด มีทั้งสิ้น ๕2 หน่วย  
• หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัด มีทั้งสิ้น ๑๓ หน่วย 

   การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

• เทศบาล ๗ แห่ง (แยกเป็น เทศบาลเมือง ๑ แห่ง และเทศบาลตำบล ๖ แห่ง) 
• องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง 
• องค์การบริหารส่วนตำบล ๓๔ แห่ง 

 

2. การศาสนา 
จังหวัดสตูล มีวัดในพระพุทธศาสนา ๔๑ วัด ที่พักสงฆ์ ๓๑ แห่ง มัสยิด ๒๓๒ แห่ง โบสถ์คริสต์  

๓ แห่ง   ศาลเจ้า ๓ แห่ง ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ๓ ศูนย์ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม
ประจำมัสยิด (ศูนย์ตาดีกา)  ๒๐๘ ศูนย์ มีพระภิกษุ ๓๗๐ รูป สามเณร ๔๔ รูป ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลาม รองลงมาเป็นศาสนาพุทธ และศาสนาอ่ืนๆ ตามลำดับ 
ตารางท่ี 1.62  แสดงจำนวน และร้อยละของผู้นับถือศาสนาต่างๆ 

  ศาสนา ชาย  (คน) หญิง (คน) รวม (คน) ร้อยละ 
  พุทธ ๓๖,827 ๓๗,๐69 ๗๓,896 ๒2.98 
  อิสลาม ๑๒๒,417 ๑๒๓,667 ๒๔6,084 ๗๖.50 
  อ่ืนๆ 361 915 1,676 ๐.52 

รวม ๑๕9,805 ๑๖1,๘51 ๓21,656 ๑๐๐ 

ที่มา:สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล  ข้อมูล ณ  เดือนธันวาคม ๒๕๖2 
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 3. ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญ 
 1) การเข้าสุนัตเป็นหลักการของศาสนาอิสลาม อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่อง
ความสะอาด คือ การขลิบผิวหนังหุ้มส่วนปลายอวัยวะเพศชาย หรือเรียกตามภาษา
ท้องถิ่นว่า “เข้าแขก”หรือ “คิตาน” ซึ่งจะกระทำแก่เด็กชายที่มีอายุระหว่าง 2 -10 
ปี ส่วนการจัดเลี้ยงอาหารในวันเข้าสุหนัต ถือว่าเป็นประเพณีอย่างหนึ่ง 
 2) พิธีกินเหนียวประเพณีการกินเหนียว จะใช้ในหลายโอกาส เช่น แต่งงาน 
และเข้าสุนัต คำว่า “กินเหนียว” มิใช่ว่าเจ้าของจะบริการอาหารเฉพาะข้าวเหนียว
เท่านั้น แต่เป็นการเลี้ยงอาหารธรรมดาทั่วไป 
 3) งานแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูลเป็นการแข่งว่าว เพ่ือการ
พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้าน หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว การแข่งขันว่าวจะจัด
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ -มีนาคม ของทุกปี  มีการจัดแข่งขัน 3 ประเภท คือ          
ว่าวเสียงดัง ว่าวขึ้นสูง ว่าวสวยงาม 

4)งานเทศกาลถือศีลกินเจจะจัดในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี   ณ ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง อำเภอเมือง 
จังหวัดสตูล เทศกาลกินเจเป็นความเชื่อของชาวจีนที่ถือเอาวันที่ 1 เดือน 9 ของทุกปี 
เป็นการเริ่มต้นของการไม่กินเนื้อสัตว์ ภายในช่วงเวลา 9–10 วัน ซึ่งในระหว่างนี้ก็ควร
จะถือศีล ทำบุญทำทาน เพ่ือเป็นการชำระท้ังร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ 
   

5) งานประเพณีลอยเรือของชาวเลเกาะหลีเป๊ะ 
งานประเพณีลอยเรือของชาวเลทำกันปีละ 2 ครั้ง คือในเดือน 6 
(พฤษภาคม) และเดือน 12 (พฤศจิกายน) ผู้ริเริ่ม คือ " โต๊ะฮีหลี 
" ซึ่งชาวเลถือว่าเป็นบรรพบุรุษคนสำคัญ  เพราะเป็นผู้บุกเบิก
เกาะนี้เป็นคนแรกและเป็นที่เคารพนับถือของชาวเลเป็นอย่างยิ่ง
ในขณะมีชีวิตอยู่ เมื่อโต๊ะฮีหลีตายไปแล้ว ชาวเลได้สร้างศาลา
หรือศาลเป็นที่สิงสถิตดวงวิญญาณไว้ในบริเวณหมู่บ้าน เพื่อรำลึก
ถึงคุณงามความดีและเคารพบูชา ถือกันว่าเป็นดวงวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวเลจะมาบนบานเพ่ือขอพรเป็น
ประจำก่อนจะออกไปทะเลเพ่ือจับปลา เพราะมีความเชื่อว่าดวงวิญญาณจะบันดาลให้เกิดความเป็นสิริมงคล
และอำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ   

6)วันฮารีรายอเป็นวันรื่นเริงประจำปีของชาวมุสลิม วันฮารีรายอ
มีปีละ 2 ครั้ง คือวันฮารีรายออิฏิลฟิตรี เป็นวันรื่นเริงเนื่องจาก
การสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน วันอิฏิลฟิตรี ตรงกับ
วันที่หนึ่งของเดือนเชาวาล ซึ่งเป็นเดือนที่ 10 ทางจันทรคติ และ
วันฮารีรายออิฏิลอัตฮา หรือที่เรียกว่า วันฮารีรายอหัจญี หมายถึง
วันรื่นเริงเนื่องในวันเชือดสัตว์พลีชีพเป็นทานบริจาคอาหารแก่คน

ยากจนและประชาชนทั่วไป  ตรงกับวันที่ 10 ของเดือนซุลอิจญะ เป็นเวลาเดียวกับการประกอบพิธีฮัจย์ ณ 
นครเมกกะของมุสลิมทั่วโลก ดังนั้น ชาวไทยมุสลิมจึงนิยมเรียกวันตรานี้ว่า วันอีดใหญ่  
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7) เดือนเราะมะฎอน (อาหรับ:  رمضان) หรือสะกด รอมะฏอนหรือ
รอมฎอนคือเดือนที่ 9 ของปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์หรือปฏิทินอิสลามเป็นเดือนที่
มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าเดือนบวชและ
ถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญที่สุดเดือนหนึ่งมุสลิมจะต้องอดอาหารเพ่ือที่จะได้มี
ความรู้สึกถึงคนที่ไม่ได้รับการดูแลจากสังคม  เช่น คนยากจน เป็นต้นและ

เดือนนี้ยังเป็นเดือนที่อัลกรุอานได้ถูกประทานลงมาเป็นทางนำให้กับมนุษย์มุสลิมจึงต้องอ่านอัลกุรอานเพ่ือ
ศึกษาถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์รู้ว่าการเป็นอยู่ในโลกนี้และโลกหน้าจะเป็นอย่างไร และจะต้องทำ
ตัวอย่างไร บ้างกิจกรรมพิเศษของมุสลิมนิกายซุนนะหฺคือการละหมาดตะรอเวียะฮ์  ในยามค่ำของเดือนนี้เมื่อ
สิ้นเดือนเราะมะฎอนแล้วจะมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 1 เดือนเชาวาลเรียกว่าอีดิลฟิตรี  
 8) งานวันเมาลิดกลางจังหวัดสตูล เป็นงานที่จัดขึ้นเพ่ือเป็นการรำลึกถึงหลักคำสอนและผลงาน
ของท่านศาสดามูฮัมหมัด เพ่ือเป็นการส่งเสริมสถานบันศาสนาอิสลามและพ่ือผนึกกำลังของพ่ีน้องมุสลิมในการ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่สำคัญของจังหวัด จัดขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี  

9) หนังตะลุงคน “หนังตะลุงคน” ตำบลอุใดเจริญ เป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิตในท้องถิ่นสืบทอดสู่ชนรุ่นหลังไดเรียนรู้และไดสัมผัสกับวัฒนธรรม
ประเพณีท่ีมีมาเม่ือครั้งอดีต  

 10) ประเพณี ไหว้ผีโบ๋ (ผีหมู่ หรือ พวกผีทั้งหมด) 
นิยามศัพท์ภาษาถิ่นใต้ คำว่า “โบ๋” แปลว่า หมู่ พวก ประเพณีไหว้ผี
โบ๋  เป็นงานประเพณีที่มีความสำคัญ โดยได้สืบทอดกันมาคู่กับ
อำเภอทุ่งหว้าตั้งแต่อดีตในยุคแรก ๆ การไหว้ ผีโบ๋ได้แยกกระทำเป็น
ตระกูล แต่ละตระกูลไป   ต่อมาเมื่อแต่ละตระกูลมีลูกหลานมากขึ้น  
จึงได้มาทำพิธีไหว้ร่วมกันเป็นพิธีใหญ่เพียงครั้งเดียว การไหว้ผีโบ๋ (ผี
หมู่) หมายถึง การไหว้ผีหัวหลาด (บริเวณตลาดหน้าโรงภาพยนตร์ทุ่งหว้าเก่า) ไหว้หน้าตลาด ไหว้กลางเมือง 
เพ่ือทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ตายไปแล้ว ไม่มีญาติคอยทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นั้นเอง    
 11) ดาระ ดาระเป็นศิลปะการแสดงที่นิยมกัน
เฉพาะหมู่ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสตูล ปัจจุบันดาระในจังหวัด
สตูล มีเพียงคณะเดียวคือที่ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน สืบ
ทอดต่อมาจากนายทอง มาลินี ซึ่งเคยเล่นดาระมาตั้งแต่สมัย
หนุ่มๆ และมีคณะดาระเป็นของตนเอง ต่อมาเมื่อชราภาพลง ผู้
ร่วมคณะได้แยกย้ายกันไป บ้างก็ตายจากกันไป เหลือเพียงนาย
ทอง มาลินี เพียงคนเดียว เมื่อหลายสิบปีมาแล้ว นายทอง มาลินี 
ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดให้นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา ซึ่งสังกัดกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้นใน
การถ่ายทอดการแสดงดาระที่โรงเรียนแห่งนี้ ผู้เรียนมีทั้งนักเรียนและครู จนนางสมศรี ชอบกิจ ครูโรงเรียนควน
โดนวิทยา สามารถแสดงได้ นายทอง มาลินี เป็นวิทยากรโรงเรียนนี้อยู่ประมาณ ๖ -๗ ปีจนอายุมากขึ้น นาง
สมศรี ชอบกิจ จึงรับช่วงเป็นวิทยากรแทนและได้นำศิลปะการแสดงดาระนี้ไปเป็นหลักสูตรวิชาเลือกของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นอกจากนั้นยังถ่ายทอดให้กับชาวบ้านในละแวกนั้นที่สนใจ จนสามารถรับงานแสดง
ได้ ทั้งประเภทประชาชนทั่วไปและนักเรียน  

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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4. แรงงาน 
  ๑) ประชากรและการมีงานทำ 

สถานภาพแรงงานของประชากรจังหวัดสตูล ในปี 2557 -2561 มีสัดส่วนผู้อยู่ในกำลัง
แรงงานเฉลี่ยต่อประชากร คิดเป็นร้อยละ 70.11 โดยเป็นผู้มีงานทำเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 98.23              
ของกำลังแรงงาน  
ตารางท่ี 1.63 ประชากรจำแนกตามสถานภาพแรงงาน ปี 2557-2561  

2557 2558 2559 2560 2561 
ยอดรวมประชากร 278,584 279,504 280,861 282,195 283,905  
อายุ 15 ปีขึ้นไป 208,986 210,049 211,725 213,494 215,573  
1. กำลังแรงงานรวม 152,820 150,949 149,594 151,308 152,245 
    1.1 กำลังแรงงานปัจจุบัน 152,820 150,674 149,131 150,607 151,279  
          1.1.1 ผู้มีงานทำ 150,571 148,338 147,145 147,295 148,003  
          1.1.2 ผู้ว่างงาน 2,249 2,336 1,986 2,611 2,310  
    1.2 กำลังแรงงานที่รอ
ฤดูกาล 

- 275 463 701 966  

2. ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 56,166 59,101 62,140 62,887 64,294  
    2.1 ทำงานบ้าน 21,829 23,044 22,808 22,731 23,380  
    2.2 เรียนหนังสือ 12,492 12,606 13,214 12,659 13,407  
    2.3 อื่น ๆ  21,845 23,451 26,118 27,497 27,507  
อายุต่ำกว่า 15 ปี 69,598 69,445 69,136 68,701 68,332  
    อัตราการว่างงาน 0.4 0.67 1.33 1.73 1.53  

 ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล       
ข้อมูล : ณ เดือนกรกฎาคม 2562 

  หากพิจารณาในส่วนของกำลังแรงงาน พบว่า ตั้งแต่ปี 2557 – 2559 จังหวัดสตูลมีจำนวน
ผู้อยู่ในกำลังแรงงานมีการขึ้นลงสลับกันไป ปี 2560-2561 มีแนวโน้มสูงขึ้น อัตราการว่างงาน ปี 2560- 
2561 อัตราการว่างงานมีแนวโน้มลดลง สืบเนื่องมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
การผลิต ต้นทุนการผลิต ฤดูกาล การเคลื่อนย้ายแรงงาน  

   แรงงานไทยในต่างประเทศ 
สำหรับปี 2561 มีแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 

34 คน  เป็นเพศชาย จำนวน 6 คน และเพศหญิง จำนวน 14 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 58.82 และ 41.18 
ตามลำดับ  เมื่อพิจารณาจากระดับการศึกษาของผู้ที่แจ้งความประสงค์เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ส่วนใหญ่
พบว่าเป็น  ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 52.94 รองลงมาคือผู้จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 26.47  ผู้จบการศึกษาระดับปวส. จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.71 และผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.88  
  ในส่วนของการอนุญาตให้ไปทำงานต่างประเทศ ปี 2561 (มกราคม– ธันวาคม 2561) 
พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 40 คน หากพิจารณาตามวิธีการเดินทาง พบว่าทั้งหมดเดินทางแบบ Re-Entry       
(การกลับไปทำงานอีกครั้งหนึ่ง โดยการต่ออายุสัญญามากที่สุด)  
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แรงงานไทยในจังหวัดสตูลที่เดินทางไปทำงานตามที่ได้รับอนุญาต ภาพรวมปี 2561 พบว่า 
เดินทางไปทำงานใน 3 ภูมิภาค คือ ภูมิภาคเอเชีย จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ภูมิภาคตะวันออกกลาง 
จำนวน  11 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 และ ภูมิภาคยุโรป จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 

 

   2) แรงงานต่างด้าว 
ตารางท่ี 1.64  แสดงการจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสตูล 
ประเภทการออกใบอนุญาตทำงานของ

คนต่างด้าว 
จำนวน (คน)  

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  ปี  2560 ปี  2561 
คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายได้รับ
อนุญาตทำงาน 

      

1. คนต่างด้าวประเภทชั่วคราว 
(มาตรา 9) 

124 196 241 149 165 203 

2. คนต่างด้าวประเภทส่งเสริมการ
ลงทุนและกฎหมายอื่นๆ(มาตรา12) 

3 3 3 5 5 4 

3. แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 
3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ที่
ทางการพิสูจน์สัญชาติแล้วและได้รับ
อนุญาตทำงาน 

2,131 3,315 3,704 3,696 1,259 1,138 

4. แรงงานต่างด้าวที่ผ่านระบบการ
นำเข้าภายใต้พ้ืนที่ความเข้าใจว่าด้วย
การจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU) 

1,049 1,765 2,518 2,757 5,519 901 

รวม 3,307 5,279 6,466 6,607 6,948 2,246 
คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย       
1. แรงงานต่างด้าวกับประเภทบุคคล
บนพื้นที่สูง 

9 12 14 33 18 3 

2. แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 
3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ที่
จดทะเบียนและได้รับอนุญาตทำงาน
ตามมติ ครม. 

- 1,837 2,705 2,771 55 1,374 

  9 1,849 2,719 2,804 73 1,377 
รวมทั้งหมด 3,316 7,128 9,185 9,411 7,021 3,623 

ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล 
ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562 

ในส่วนของการจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสตูล ตั้งแต่ปี 2556 – 2559 พบว่า จังหวัด
สตูล  มีการจ้างแรงงานต่างด้าวในจำนวนที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในช่วงระหว่างปี 2556 – 2557 มีอัตราการ
จ้างงาน แรงงานต่างด้าวสูงขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากในปี 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)        
ได้ประกาศให้มีการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวและออกใบอนุญาตทำงาน จึงทำให้นายจ้างที่มีการจ้างงาน
แรงงานต่างด้าว นำพาลูกจ้างต่างด้าวมาจดทะเบียน และขอรับใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้อง และนับตั้งแต่ปี 
2557 เป็นต้นมา ก็ได้มีการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเป็นประจำทุกปี และ ปี 2560 -2561  มีจำนวน
ลดลง เนื่องจากแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ ทำงานด้านการประมง เกษตรแปรรูป และธุรกิจที่ต่อเนื่อ งจาก
การเกษตร  ผลกระทบจากมาตรการการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย (IUU) ปัญหาโรคตายด่วนของ
ผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้ง ส่งผลให้ผู้ประกอบการประมงหยูดเดินเรือและธุรกิจต่อเนื่องประสบปัญหาเลิกกิจการ 
ประกอบกับการประกาศบังคับใช้ พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว  พ.ศ. 2560 ทำให้
แรงงานต่างด้าวไหลกลับประเทศ เป็นต้น  
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ภาพที่ 1.43 แสดงข้อมูลประเภทการออกใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดสตูล ปี 2556-2561 

 

  ปี 2561 หากพิจารณาตามสัญชาติของแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายประเภทชั่วคราว 
(ตามมาตรา9) พบว่ามีแรงงานต่างด้าวสัญชาติฟิลิปปินส์ มากที่สุด จำนวน 34 คน รองลงมาได้แก่สัญชาติจีน จำนวน 
27 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.75 และ 13.30 ตามลำดับ ทั้งนี้อาชีพที่แรงงานต่างด้าวดังกล่าวข้างต้นเข้ามาทำงานมาก
ที่สุด คือ 1) ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ จำนวน 80 คน  2) ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้จัดการ 
ต่างๆ จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 39.41 และ 24.63 ตามลำดับ 

แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย ณ เดือนธันวาคม 2561 คงเหลือ 1,377 คน โดยเป็น
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติมติครม. (พม่า ลาว กัมพูชา) จำนวน 1,374 คน และแรงงานต่างด้าวประเภท    
ชนกลุ่มน้อย จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 99.78 และ 0.22 ตามลำดับ  

 

  3) ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม 
                (1) จำนวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม 
                 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มีภารกิจหลักในการให้ความคุ้มครองแก่
ลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงาน และประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย    
ทุพพลภาพ หรือตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน รวมถึงการคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงาน 
เพ่ือสร้างหลักประกันและความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชน  โดยการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข ร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการออมและเสียสละเพ่ือส่วนรวม มุ่งเน้นให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามที่
ไม่มีรายได้ โดยไม่เป็นภาระแก่ผู้อ่ืนและสังคม การประกันสังคมจึงเป็นมาตรการหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดความม่ันคงใน
ชีวิต  
ตารางท่ี 1.65 แสดงจำนวนสถานประกอบการและลูกจ้างผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม            
จังหวัดสตูล  ตั้งแต่ปี ๒๕๕6 – ๒๕60 
 
ปี 

จำนวนกำลังแรงงาน 
ทั้งจังหวัด(คน) 

สถานประกอบการ 
(แห่ง) 

จำนวนผู้ประกันตนในระบบ
ประกันสังคมทั้งจังหวัด(คน) 

คิดเป็นสดัส่วน 
(ร้อยละ) 

๒๕๕๖ ๑๖๗,๘๗๕ ๙๐๔ ๒๔,๕๗๙ ๑๔.๖๔ 
๒๕๕๗ ๑๔๘,๕๒๕ ๘๙๗ ๒๖,๖๔๒ ๑๗.๙๔ 
๒๕๕๘ ๑๕๐,๙๔๙ ๙๐๕ ๒๘,๕๐๓ ๑๘.๘๘ 
2559 149,593 893 29,810 17.82 
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ปี 

จำนวนกำลังแรงงาน 
ทั้งจังหวัด(คน) 

สถานประกอบการ 
(แห่ง) 

จำนวนผู้ประกันตนในระบบ
ประกันสังคมทั้งจังหวัด(คน) 

คิดเป็นสดัส่วน 
(ร้อยละ) 

2560 151,308 897 27,948 18.47 

2561 152,820 933 35,184 23.02 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล   
ข้อมูล ณ  เดือน  สิงหาคม  2562 

  ( 2) จำนวนแรงงานนอกระบบโดยสมัครใจ ตามมาตรา 40 
                    รัฐบาลกำหนดให้สำนักงานประกันสังคมขยายความคุ้มครองการประกันสังคมไปยัง
กลุ่มแรงงานนอกระบบที่เป็นกลุ่มอาชีพอิสระ/ประชาชนทั่วไป/กำลังแรงงานต่างๆ ที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบให้เข้า
สู่ระบบประกันสังคม ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มากขึ้น ซึ่งสำนักงาน
ประกันสังคมจังหวัดสตูล ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 – ปัจจุบัน (สิงหาคม 2562)  มีกลุ่ม
ผู้ใช้แรงงานและกลุ่มอาชีพอิสระต่างๆ ที่อยู่นอกระบบได้เข้ามาอยู่ในระบบประกันสังคมแล้ว จำนวน  
14,110 คน 
ตารางที่ 1.66 จำนวนแรงงานนอกระบบที่ข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคม 

อำเภอ จำนวนผู้ประกนัตนมาตรา 40 (คน) 
เมืองสตลู  10,450  
ควนกาหลง  2,622  
ควนโดน  1,155  
ละง ู  3,285  
ท่าแพ  1,290  
ทุ่งหว้า  1,815  
มะนัง  1,240  
รวม                                  21,857  

ที่มา : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ  เดือน สิงหาคม  25612 
  (3) ร้อยละของผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกำลังแรงงาน 
                   อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนคิดจากจำนวนผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคม
ตามมาตรา 33,39 และ 40 ต่อจำนวนกำลังแรงงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ เดือน ธันวาคม ปี 2561  
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 23.02 
 

หมายเหต ุ: อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนจังหวัดสตูล  =  ผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคมมาตรา 33,39 และ 40 x 100 
      
      จำนวนผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน 

 4) อัตราการมีงานทำ  
        อัตราการมีงานทำต่อกำลังแรงงานเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นภาวการณ์มีงานทำใน

ตลาดแรงงานของจังหวัดว่ามีสัดส่วนมากน้อยเพียงใด สำหรับอัตราการมีงานทำในภาคเกษตรของจังหวัดสตูล 
ซึ่งคำนวณจาก ผู้มีงานทำในภาคเกษตรในจังหวัดต่อกำลังแรงงานที่มีงานทำในจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ยปี 2561 
(มกราคม-ธันวาคม 2561) พบว่าอัตราการมีงานทำในภาคเกษตรจังหวัดสตูล มีอัตราลดลงร้อยละ 3.94 เมื่อ
เทียบกับค่าเฉลี่ย  ปี 2560 (ค่าเฉลี่ยปี 2560 มีร้อยละ 52.84) (รายละเอียดตามแผนภูมิ 3) ขณะที่ อัตรา
การจ้างงานนอกภาคเกษตร มีอัตราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.41 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยปี 2560 (ค่าเฉลี่ยปี 
2560 มีร้อยละ 47.16) 

 



แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน 90 

52.20

49.49

48.73

52.84

50.76

47.81

50.51

51.28

47.16

49.24

46

47

48

49

50

51

52

53

54

                                   

 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 

  

                             

                              

6.68

5.47

6.57
6.22

7.12

4

5

6

7

8

                                   

 
  
 
 
  
 
  
 
 
  

  

ภาพที่ 1.44 แผนภูมิแสดงอัตราการมีงานทำใน/นอกภาคเกษตรจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี 2557 - 2561 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล 
 
หมายเหตุ : อัตราการมีงานทำใน/นอกภาคเกษตรจังหวัด    =     ผู้มีงานทำใน/นอกภาคเกษตรจังหวัด x 100 

        ผู้มีงานทำในจังหวัด 

เมื่อพิจารณาอัตราการมีงานทำเฉพาะในส่วนภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยคำนวณจากจำนวน
ผู้มีงานทำในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเปรียบเทียบกับจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมด พบว่าอัตราการจ้างงานใน
ภาคการผลิต ค่าเฉลี่ยปี 2561 มีอัตรา 7.12 เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยปี 2560 (ค่าเฉลี่ยปี 2560 มีร้อยละ 
6.22) และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยปี 2559 พบว่ามีอัตราเพ่ิมขึ้น (ค่าเฉลี่ยปี 2559 มีร้อยละ 6.57)  

 

ภาพที่ 1.45 แผนภูมิแสดงอัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี 2557 - 2561 
 
 

 
 
 
 

 
ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล – 

ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2562 
 
หมายเหตุ : อัตราการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัด    =  ผู้มีงานทำในภาคอุตสาหกรรมการผลติจังหวัด  x100 

               ผู้มีงานทำในจังหวัด 
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5) อัตราการว่างงาน 
อัตราการว่างงานจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ยปี 2561 มีอัตราการว่างงานคิดเป็นร้อยละ 1.53 

และเมื่อพิจารณาแผนภูมิประกอบด้านล่างจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีสัดส่วนที่ลดลงจากค่าเฉลี่ยปี 2560 ที่มี
อัตราร้อยละ 1.73 
ภาพที่ 1.46 แผนภูมิแสดงอัตราการว่างงานจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี 2557 – 2561 

 
 

 
 
 
 
 
 

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล – 
ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2562 

หมายเหตุ :   อัตราการว่างงานในจังหวัด  =    จำนวนผู้ไม่มีงานทำในจังหวัด x 100 
                  กำลังแรงงานในจังหวัด 

6) อัตราการบรรจุงาน 
อัตราการบรรจุงานในแต่ละปีเป็นตัวชี้วัดที ่แสดงให้เห็นถึงการเคลื ่อนไหวของภาวการณ์     

ด้านแรงงาน ซึ ่งสามารถศึกษาวิเคราะห์กับจำนวนตำแหน่งงานว่าง และจำนวนผู ้สมัครงาน โดยเมื่อ
วิเคราะห์ จำนวนการบรรจุงานที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดดำเนินการ เทียบกับจำนวนตำแหน่งงานว่างที่
แจ้งผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล จะพบว่าอัตราการบรรจุงานต่อตำแหน่งงานว่าง ปี 2561 
(มกราคม-ธันวาคม 2561) คิดเป็นร้อยละ 93.86 โดยมีอัตราลดลงจากปี 2560 ที่มีร้อยละ 95.55 
ขณะที่อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานภาพรวม ปี 2561 มีอัตราร้อยละ 213.9 2  มีสัดส่วนที่
เพ่ิมขึ้นจาก ปี 2560 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 147.82 (ที่มา สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล)  
 

ภาพที่ 1.47 แผนภูมิแสดงอัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน/ตำแหน่งงานว่างในจังหวัด  ค่าเฉลี่ย ปี 
2560 และ  2561 
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หมายเหตุ :  
1. อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานจังหวัดสตูล   =  ผู้ได้รับการบรรจุงานในจังหวัด x 100  
      ผู้สมัครงานในจังหวัด 
2.  อัตราการบรรจุงานต่อตำแหน่งงานว่างจังหวัด  =  ผู้ได้รับการบรรจุงานในจังหวัด x 100 
      ตำแหน่งงานว่างในจังหวัด            

7) การพัฒนาแรงงาน 
เมื่อพิจารณาด้านทักษะฝีมือของแรงงานในจังหวัดสตูล ซึ่งจำแนกออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ทักษะ

การใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะด้านการใช้คณิตศาสตร์และการคำนวณ ทักษะใน
การสื่อสาร ทักษะในการบริหารจัดการ และทักษะความสามารถเฉพาะวิชาชีพ พบว่ากลุ่มแรงงานทั้ง 4 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ กลุ่มแรงงานกึ่งฝีมือ กลุ่มแรงงานฝีมือ และผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร ทุกกลุ่มแรงงาน
ล้วนมีทักษะฝีมือแรงงานต่ำกว่าระดับที่ผู้ประกอบการคาดหวังทุกด้านจังหวัดสตูลจึงเห็นถึงความสำคัญของการ
พัฒนาทักษะของผู้ทำงานให้มากขึ้น 
 

ตารางท่ี 1.67  แสดงทักษะฝีมือของแรงงานในจังหวัดสตูล 
ประเภททักษะ กลุ่มแรงงาน 

ไร้ผีมือ 
กลุ่มแรงงาน 

กึ่งฝีมือ 
กลุ่มแรงงาน 

ฝีมือ 
ผู้เชี่ยวชาญ/ 

ผู้บริหาร 
ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง ปัจจุบัน คาดหวัง 

1. ทักษะการใช้
ภาษาตา่งประเทศ 

1.21 2.68 1.39 2.77 2.31 3.85 3.09 4.38 

2. ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ 

1.38 2.77 1.58 2.89 2.55 4.00 3.38 4.51 

3. ทักษะด้านการใช้
คณิตศาสตร์และการ
คำนวณ 

1.40 2.89 1.79 3.04 2.61 4.00 3.53 4.52 

4. ทักษะในการสื่อสาร 1.53 2.89 1.88 3.14 2.72 4.09 3.55 4.56 
5. ทักษะในการบริหาร
จัดการ 

1.45 2.83 1.81 3.12 2.70 4.07 3.64 4.57 

6. ทักษะความสามารถ
เฉพาะวิชาชีพ 

1.47 2.91 1.95 3.16 2.75 4.12 3.72 4.59 

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนากำลังคน (PMANP) กระทรวงแรงงาน  
ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕62 

 

ผลการสำรวจข้อมูลทักษะของผู้ทำงานในจังหวัดสตูล แสดงให้เห็นว่าแรงงานในจังหวัด มีทักษะ    
อันเป็นคุณลักษณะที่สำคัญต่อการทำงานต่ำกว่าในระดับที่คาดหวังเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะในเรื่องภาษาซึ่งมี
ความจำเป็นต่อการติดต่อสื่อสารของกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างก็เร่ง
พัฒนาและเพ่ิมทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ สำหรับแนวโน้มในระยะต่อไปก็ยังคงมุ่งเพ่ิมขีดความสามารถ
ของแรงงานทั้งในด้านภาษาและการยกระดับฝีมือแรงงานควบคู่กันไป เพ่ือเร่งพัฒนาแรงงานในจังหวัดให้เป็น
แรงงานทักษะฝีมือสูง มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รองรับการเปิดเสรีของประเทศ
อาเซียน และเพ่ือให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0  อันเป็นการเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่
แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง หนุนแนวคิดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ก้าวเข้า
สู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0”  
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 8)  อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยใน
การทำงานของสถานประกอบการ 
      อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานสถานประกอบกิจการ เป็นตัวบ่ง
บอกตัวหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงภาวการณ์ด้านแรงงาน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสูงย่อมส่งผลกระทบ 
ต่อความเป็นอยู่ของลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน และส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานตามมา ซึ่งเมื่อพิจารณาถึง
อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบการในจังหวัดต่อจำนวนสถาน
ประกอบการที่ผ่านการตรวจทั้งหมดของจังหวัดพบว่าในปี 2561  มีอัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานของสถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 5.26 ส่วนกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน   
ของสถานประกอบการมีอัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 2.53 

9) อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการ 
     การเกิดข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งในสถานประกอบการ เป็นตัวชี้วั ดที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงานจะแสดงให้เห็น
ถึงทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างว่ามีทิศทางหรือแนวโน้มไปในทางใด การเกิดข้อพิพาท
แรงงานนั้นมีผลมาจากการที่ลูกจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องต่อนายจ้าง และหากไม่สามารถยุติ หรือตกลงกันได้ก็จะเกิด
เป็นข้อพิพาทแรงงานขึ้น สำหรับจังหวัดสตูลไม่เคยมีข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการ    
แต่อย่างใดอาจเนื่องมาจาก สถานประกอบการในจังหวัดสตูลกว่าร้อยละ 99 เป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก 
ทำให้นายจ้างดูแลสถานประกอบการดูแลลูกจ้างได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้าง 

10) ผลิตภาพแรงงานของจังหวัด 
           ผลิตภาพแรงงานของจังหวัดสตูลมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นทั้งสาขาเกษตรกรรมและนอก

เกษตรกรรม  ในปี 2559 จำนวน  237 ,180 บาทต่อคน เพ่ิมสูงขึ้นจากปี  2558 ร้อยละ 9.62 จำนวน 
20,822 บาทต่อคนต่อปี แต่สาขาเกษตรกรมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.6. และการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.12 
ยังคงมีผลิตภาพแรงงานไม่สูงเท่าที่ควร สูงเป็นอันดับที่ 7  ของภาคใต้ อันดับที่ 4 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้     
อันดามัน รองจากภูเก็ต พังงาและกระบี่ ที่มีค่า  604,521 , 439 ,325 และ  419 ,880 บาทต่อคน 
ตามลำดับ โดยต่ำกว่าผลิตภาพแรงงานของภาคใต้ที่มีค่า  260,314 บาทต่อคน  และต่ำกว่าระดับประเทศท่ีมี
ค่า 447,844 บาทต่อคน โดยสาขาที่มีผลิตภาพสูงที่สุดของจังหวัดสตูล คืออสังหาริมทรัพย์  5,950,791 
บาทต่อคน รองลงมาคือ ขนส่ง  2,932,514 บาทต่อคน ตัวกลางการเงิน  1,209,029 บาทต่อคน และ
ไฟฟ้า ก๊าช ประปา  755,463 บาทต่อคน สำหรับสาขาเกษตรกรรมมีค่า  203,203 บาทต่อคน และสาขา
โรงแรมภัตตาคารมีค่า  35,660 บาทต่อคน จึงต้องเร่งสร้างผลิตภาพแรงงานในสาขาเกษตรกรรมและโรงแรม
ภัตตาคารเนื่องจากเป็นสาขาการผลิตหลักและฐานรายได้ใหม่ที่สร้างสร้างรายได้ให้แก่จังหวัด เพ่ือรองรับการ
เป็นอุทยานธรณีโลก การเพ่ิมขึ้นของผลิตภาพของจังหวัดสตูลจะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของจังหวัด แสดงถึงประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานของแรงงาน แรงงานมีองค์ความรู้และทักษะ
ที่ดีในการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพแรงงานอย่างต่อเนื่อง มิใช่แค่การจัดการศึกษา
เท่านั้น ต้องพัฒนาแรงงานให้ตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตด้วย เช่น ส่งเสริมการศึกษาต่อสาย
อาชีวะศึกษาหรือพัฒนาหลักสูตรสายอาชีวะศึกษา วิทยาลัยชุมชนให้ตอบสนองความต้องการของภาคการผลิต
ในจังหวัด   
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ตารางท่ี 1.68  แสดงข้อมูลผลิตภาพแรงงานจังหวัดสตูล ปี 2554 - 2559 

 
ที่มา : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สศช.  

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562 
 

ตารางท่ี 1.69 แสดงข้อมูลผลิตภาพแรงงานภาคใต้ ปี 2554 – 2559 
บาทต่อคนต่อป ี

  2554 2555 2556 2557 2558 2559 

ประเทศ 323,324  351,741  368,975  403,097  420,374  447,844  

ภาคใต้ 221,807  214,416  215,590  226,761  240,786  260,314  

กลุ่มภาคใต้อันดามัน 297,828  292,703  298,129  291,186  316,670  352,794  

ระนอง 209,295  201,205  200,944  160,813  158,969  183,373  

ภูเก็ต 654,463  740,850  844,691  467,521  535,579  604,521  

พังงา 308,877  286,186  289,487  321,891  397,686  439,325  

กระบี ่
    
314,696  317,322  296,007  362,477  379,072  419,880  

ตรัง 204,995  167,635  159,284  172,139  165,428  178,701  

สตูล 201,195  195,925  186,792  215,460  216,358  237,180  
ที่มา : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สศช. , 2562 

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562 
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แนวโน้มสถานการณ์แรงงาน 
     จากข้อมูลอาชีพของผู้มีงานทำในจังหวัดสตูล ส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตรและประมง มีทักษะ

อันเป็นคุณลักษณะที่สำคัญต่อการทำงานต่ำกว่าในระดับที่คาดหวังเกือบทุกด้าน จังหวัดสตูลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรมีการยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานให้มีความรู้และทักษะสูง มีความสามารถในการรังสรรค์
นวัตกรรม เพ่ือให้อยู่ได้ใน Global Digital Platform รองรับการเป็นคนในยุคทศวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและทิศทางการพัฒนาของประเทศ เพ่ือความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืนของประเทศต่อไป 
 

5. การศึกษา 

         จังหวัดสตูล มีการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัยตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยมีจำนวนสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 586 สถานศึกษา 
หน่วยงานที่จัดการศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 13 หน่วยงาน ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและ
ความสนใจ 
 (๑) ข้อมูลสถานภาพการศึกษาของรัฐในระบบ/นอกระบบ 
ตารางที ่1.70  แสดงข้อมูลสถานภาพสถานศึกษาของรัฐในระบบ/นอกระบบ 
 สังกัด เมืองสตลู ควนกาหลง ควนโดน ละง ู ทุ่งหว้า ท่าแพ มะนัง รวม 

สพป.สตลู 38 20 12 44 17 18 10 159 
สพม.16 (สตูล) 3 1 1 2 2 2 1 12 
การศึกษาพิเศษ  2             2 
สช.สตลู 84 28 33 65 25 29 5 269 
กศน.สตลู   1 1 1 1 1 1 1 7 
อาชีวศึกษา 2 1  1 1       5 
อปท. 26 22  13  28 12  12 10 123 
ปริยัติธรรม 1             1 
ตชด.   2           2 
สกอ. 
การศึกษาโดย
ครอบครัว 

1 
2 

    1       2 
2 

รวม 162 75 61 142 57 62 27 586 
ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  ข้อมูล ณ กรกฏาคม 2562 

  (2) ข้อมูลจำนวนนักเรียนในสถานศึกษา 
ตารางที่ 1.71  แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียน/นักศึกษา 
ที่ หน่วยงาน เด็กเล็ก/

อนุบาล 
ประถม ม.ต้น ม.ปลาย/

ปวช. 
ปวส./
อนุปริญญา 

ป.
ตร ี

พิเศษ รวมทั้งสิ้น จำนวน
ห้องเรียน 

1  สพป.สตูล    6,326  19,235    2,338        -              -    -   -  27,899   1,574  
2  สพม.16(สตูล)        -    -    5,736     4,198            -    -   -    9,934      307  
3  สช.สตูล     3,966    8,793    4,319          2,775                -    -   -   19,853         759  
4  อาชีวศึกษา         - -       -     2,145        973  65   -     3,183      152  
5  การศึกษาพิเศษ         -    264      329        153          - -  

234 
    980      43  

6  วิทยาลยัชุมชน         -    -        -           -          542  -   -     542       19  
7  
 
8 

การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 
อปท. 

        -  
 
    7,691 

7 
 
1,935 

       -  
 
      408 

       -  
 
       -   

         -  
 
         -   

- 
 
- 

  - 
 
- 

      7  
 
    10,034 

      2 
 
     216  

9 ปริยัติธรรม           -    -        13         -             -    - -      13          1  
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ที่ หน่วยงาน เด็กเล็ก/
อนุบาล 

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย/
ปวช. 

ปวส./
อนุปริญญา 

ป.
ตร ี

พิเศษ รวมทั้งสิ้น จำนวน
ห้องเรียน 

9  ตชด.436          61  142        15           -             -    - -     218        17 
10 
11 

กศน. 
พมจ.                                    
รวมทั้งสิ้น 

         - 
         20 
    8,064  

174 
- 
30,550 

    2,394 
        - 
    5,539  

   2,596 
       - 
   1,880  

         - 
         - 
      1,515 

- 
- 
65 

- 
- 
234 

   5,164 
     20 
77,847 

      - 
      - 
  3,090  

ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  ข้อมูล ณ กรกฏาคม 2562 
  (3) ข้อมูลสภาพการศึกษาเอกชนในระบบ/นอกระบบ 
 การดำเนินงานของโรงเรียนเอกชน ประกอบด้วยโรงเรียนเอกชนในระบบทั้งประเภทสอน
สามัญและสอนศาสนาควบคู่สามัญ และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ได้แก่ โรงเรียนนอกระบบ (สอนขับรถยนต์, 
เสริมสวย เป็นต้น) รวมถึงสถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด 
 
ตารางที่ 1.72 แสดงข้อมูลสถานภาพการศึกษาเอกชนในระบบ / นอกระบบในสังกัดสำนกังานการศึกษาเอกชน 

อำเภอ 

โรงเรียนเอกชนในระบบ โรงเรียนเอกชนนอกระบบ 

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา วิชาชีพ สถาบันศึกษาปอเนาะ 
 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำ
มัสยิด(ตาดีกา) 

สามัญศึกษา สอนศาสนาควบคู่สามัญ    

โรงเรียน ครู นักเรียน โรงเรียน ครู นักเรียน โรงเรียน ครู นักเรียน โรงเรียน ครู นักเรียน โรงเรียน ครู นักเรียน 

(โรง) (คน) (คน) (โรง) (คน) (คน) (โรง) (คน) (คน) (โรง) (คน) (คน) (โรง) (คน) (คน) 

เมือง 8 304 6365 7 96 1578 8 17 129 - - - 62 312 4139 
ควน
โดน - - - 5 150 3077 1 2 23 3 9 35 24 134 2020 

ละงู 5 114 2953 - - - 3 7 50 1 2 4 55 272 3273 

ท่าแพ 2 29 672 1 13 236 - - - 1 10 140 26 150 2235 
ควน
กาหลง 4 53 1159 2 82 2259 1 2 5 1 6 97 20 106 1430 
ทุ่ง
หว้า 5 47 962 1 6 60 - - - 1 2 13 18 86 860 

มะนัง 2 22 533 - - - - - - - - - 3 18 134 

รวม 26 569 12,644 16 347 7,210 13 28 207 7 29 289 208 1,078 14,091 

ที่มา : สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ กรกฏาคม 2562 
 (4) ด้านปริมาณ   ในรอบ  ๗  ปีการศึกษาที่ผ่านมา  (ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๖๒)  สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีจำนวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่องตามลำดับดังนี้   
ตรางท่ี 1.73 ด้านปริมาณจำนวนนักเรียนประถมศึกษาจังหวัดสตูล    

ปีการศึกษา 
จำนวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง ร้อยละท่ี

ลดลง ระดับก่อนประถม ระดับประถม ระดับ ม.ต้น รวมทั้งหมด ห้องเรียน 
2555      5,978  20,787      2,437  29,202  1,571   - 
2556      5,852  20,102      2,585  28,539  1,564  2.27 
2557      5,788  19,966      2,573  28,327  1,573  0.74 
2558      5,754    19,686      2,787  28,227  1,575  0.35 
2559      5,769  19,709      2,518  27,996  1,574  0.82 
2560      6,200  19,197      2,518  27,915  1,569  0.29 
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ปีการศึกษา 
จำนวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง ร้อยละท่ี

ลดลง ระดับก่อนประถม ระดับประถม ระดับ ม.ต้น รวมทั้งหมด ห้องเรียน 

2561      6,326    19,235      2,338  27,899  1,573  0.06 
2562      6,031  19,445      2,242  27,718  1,561  0.65 

ที่มา :  สพป. สตูล ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 256๒ 
 จาการวิเคราะห์สาเหตุที่มีจำนวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีจำนวนประชากรเด็ก
ลดลง และจังหวัดสตูลมีจำนวนประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามมากกว่าร้อยละ 70 ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งลูก
หลายเรียนโรงเรียนปอเนาะ ซึ่งมีการเรียนการสอนทั้งสายสามัญและศาสนา  

(5) ด้านคุณภาพ  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 25๖๑ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สรุปได้ดังนี้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผลการประเมิน ( O-NET ) ใน 4 กลุ่มสาระ     สาระวิชาที่มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละสูงสุด  คือ ภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.91     รองลงมาคือ   วิทยาศาสตร์ มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 39.21 และสาระวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำสุดคือ ภาษาอังกฤษ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  
34.80   

ในระดับเขตพื้นที่ เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์แต่ละสาระของปีการศึกษา 2561 และ 2560 
พบว่า ในปีการศึกษา 2561  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ เพ่ิมข้ึน ทุกสาระ  

เมื่อเปรียบเทียบผลแต่ละสาระกับเป้าหมายเพ่ิมร้อยละ 5  จากผลปี 2560  พบว่า กลุ่มสาระ
ภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าเป้าหมาย   และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ พบว่า ทุก
สาระมีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่า  เมื่อเปรียบเทียบกับระดับ สพฐ.  พบว่า สาระภาษาไทย และวิทยาศาสตร์มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่า 

ในระดับโรงเรียน จาก 157 โรง มีค่าเฉลี่ยร้อยละของผลรวมทุกสาระ เพ่ิมตามเป้าหมาย  คือ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 จากปี 60  มีจำนวน  56 โรง คิดเป็นร้อยละ 35.67  และค่าเฉลี่ยร้อยละรวม 4 สาระ สูง
กว่าระดับประเทศจำนวน 37 โรง คิดเป็นร้อยละ 23.57  สูงกว่า ระดับ สพฐ.  จำนวน 59 โรง คิดเป็นร้อย
ละ 37.58   สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่จำนวน 60 โรงเรียน   คิดเป็นร้อยละ 38.22  และโรงเรียนที่มีคะแนน
รวมเฉลี่ย ถึง ร้อยละ 50 มีจำนวน 9 โรง คิดเป็นร้อยละ 5.73     

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน  ( O-NET)  ใน 4 กลุ่มสาระวิชา     
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุดคือ ภาษาไทย โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 48.59   รองลงมา คือ วิทยาศาสตร์ มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.84  และคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำสุดคือสาระคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
23.86 

ในระดับเขตพื้นที่ เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์แต่ละสาระของปีการศึกษา 2561 และ 2560 
พบว่า ปีการศึกษา 2561  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ เพิ่มขึ้น  3 สาระคือ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

เมื่อเปรียบเทียบผลรวมทุกสาระกับเป้าหมายเพ่ิมร้อยละ 5 จากผลปี 2560 พบว่ามี 1 สาระ 
คือสาระภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าเป้าหมายและเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระดับประเทศ และระดับ สพฐ. พบว่า ทุกสาระ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่า  
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ในระดับโรงเรียน จาก 41 โรง พิจารณาค่าเฉลี่ยร้อยละของผลรวม 4 สาระ มี 10 โรง มีค่า
พัฒนาเพ่ิมได้ตามเป้าหมายร้อยละ 5   คิดเป็นร้อยละ 24.39  เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่า 
ระดับประเทศ และ สูงกว่าระดับ สพฐ.    มีจำนวน  1  โรงคิดเป็นร้อยละ  2.44  เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ร้อยละสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่ มีจำนวน 20 โรง คิดเป็นร้อยละ 48.78   และไม่มีโรงเรียนใดมีคะแนนถึง   
ร้อยละ 50    
ตารางที่ 1.74 ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 (O-NET) ปีการศึกษา 255๘ – 
256๑ สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (๗ เขต) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ระดับประเทศ 49.33 52.98 46.58 55.90 40.31 34.59 36.34 39.24 43.47 40.47 37.12 37.50 42.59 41.22 39.12 39.93

ระดับ สพฐ. 48.39 51.88 45.29 54.61 36.61 31.11 32.73 35.47 41.76 38.76 35.55 35.65 41.55 40.27 38.13 38.83

ระดับภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 50.10 53.06 46.76 55.17 37.43 31.46 32.69 34.69 42.19 39.04 35.91 35.85 42.04 40.91 38.22 39.65

สพป.สตูล 48.01 50.66 44.76 54.91 34.72 29.86 31.34 34.80 40.98 38.44 34.97 35.29 40.44 40.59 38.01 39.21

สพป.กระบ่ี 49.29 51.87 45.48 54.35 38.84 32.42 31.50 34.37 41.98 37.98 33.93 33.78 42.59 40.82 37.53 38.75

สพป.ตรัง 1 52.93 56.73 50.03 58.36 38.72 32.29 34.47 36.70 46.96 43.96 39.11 38.69 44.50 43.50 39.93 41.47

สพป.ตรัง 2 49.37 52.99 46.76 54.53 34.26 29.80 31.18 32.38 40.70 38.45 35.05 33.66 41.22 41.60 38.05 38.72

สพป.พังงา 50.84 53.84 46.65 56.33 38.96 32.47 33.82 36.16 43.57 40.40 36.43 35.52 42.74 41.16 38.16 39.98

สพป.ภูเก็ต 49.21 51.99 46.30 52.98 39.85 32.66 35.10 34.59 40.67 36.98 35.71 40.47 40.69 38.60 37.72 41.22

สพป.ระนอง 51.04 53.36 47.33 54.76 36.68 30.70 31.44 33.85 40.45 37.09 36.15 33.54 42.08 40.13 38.11 38.21

ภาษาไทย อังกฤษ คณิต วิทยาศาสตร์
ระดับ

 

ที่มา :  สพป. สตูล   
ข้อมูล ณ เดือน กรกฏาคม 256๒ 

 จากตาราง ผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สังกัด สพป.สตูล 
ต่ำกว่าระดับภาคใต้ฝั่งอันดามันทุกกลุ่มสาระวิชา 

ตรางที่ 1.75 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  (O-NET) ปีการศึกษา 2559-2561 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ระดับ ประเทศ 42.64  43.36  48.29  54.42  30.62  31.80  30.45  29.45  32.40  29.31  26.30  30.04  37.63  34.99  32.28  36.10  
ระดับ สพฐ 42.89  46.81  48.77  55.04  30.16  31.39  30.14  29.10  32.42  29.53  26.55  30.28  37.88  35.12  32.47  36.43  
 สพป.สตูล 39.50   41.05   42.15   48.59   26.40   26.76   26.72   25.86   27.24   23.20   20.28   23.86   33.06   31.56   28.97   32.84   

ระดับ
ภาษาไทย อังกฤษ คณิต วิทยาศาสตร์

 
ที่มา :  สพป. สตูล   

ข้อมูล ณ เดือน กรกฏาคม 256๒ 
 จากตาราง ผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 
สังกัด สพป.สตูล ต่ำกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระวิชา 

ปัญหาภาพรวมทางการศึกษาของจังหวัดสตูล 
มีจำนวนนักเรียน สพป.ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556-2561 โดยเฉลี่ยร้อยละ  0.84 

และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยเฉพาะคะแนน O-net ม. 3 , ม.6 ต่ำกว่าระดับประเทศ จึงต้องมีการ
จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาสูงขึ้น ทั้งด้านพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ พัฒนาความสามารถการสอนของครู พัฒนานวัตกรรม
สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เป็นต้น 
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 ความต้องการทางการศึกษาของจังหวัดสตูล 
       จังหวัดสตูลได้ พิจารณาแล้ว ตามที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง

สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศให้อุทยานธรณีสตูล ซึ่งเป็นอุทยานธรณีแห่งแรกของประเทศไทย เป็น
สมาชิกเครือข่ายอุทยานธรณีโลก Satun UNESCO Global Geopark เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ทำให้
ประเทศไทยได้แหล่งอุทยานธรณีโลกจาก UNESCO แหล่งแรกของประเทศ แห่งที่ 5 ของ นั้น มีความ
เกี่ยวข้องทางการศึกษาด้านธรณีวิทยา นิเวศวิทยา และสังคมวิทยา ทั้งก่อให้เกิดการอนุรักษ์  สร้างคุณค่ามูลค่า
ทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประชาชนในพ้ืนที่มีความรัก หวง
แหนต่อความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนอุทยานธรณีในพ้ืนที่ จังหวัดเห็นว่าหากจะให้มีการดำเนินการจัด
บุคลากรทางการศึกษาและหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อุทยานธรณีโลก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาจังหวัดและประเทศ สอดคล้องการยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน บน
พ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดเด่นทางการศึกษาของจังหวัด 
        กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้จังหวัดสตูลเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา มีภารกิจในการ

ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนที่ ภายใต้มีวัตถุประสงค์ของการเป็น
จังหวัดพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 4 ข้อ ประกอบด้วย (1) คิดค้นนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งให้มีการขยายไปยังสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอ่ืน (2) ลดความ
เหลื่อมล้ำในการศึกษา (3) กระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่องให้
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (4) สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา โดยเริ่มขับเคลื่อนที่ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มีสถานศึกษานำร่อง จำนวน 10 แห่ง และจะเพ่ิมสถานศึกษานำร่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จำนวน 50 แห่ง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 150 แห่ง หรือมากกว่า 

 

6. การสาธารณสุข  
        (๑) ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข และหน่วยงานด้านสาธารณสุข 
             จังหวัดสตูล มีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ คือ โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลชุมชน  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์สุขภาพชุมชน  จังหวัดสตูลไม่มีโรงพยาบาลเอกชน  มีแต่สถาน
บริการที่ให้บริการในคลินิกเวชกรรม ทันตกรรม และร้านขายยา 
ตารางที่ 1.76 แสดงข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และหน่วยงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดสตูล 
สถานบริการสาธารณสุข หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
๑. โรงพยาบาลทั่วไป (๑๘๖ เตียง)  ๑    แห่ง 
 - โรงพยาบาลสตูล 
๒. โรงพยาบาลชุมชน (๖๐ เตียง)  ๑    แห่ง 
 - โรงพยาบาลละง ู
๓. โรงพยาบาลชุมชน (๓๐ เตียง)  ๕    แห่ง     
 - โรงพยาบาลควนโดน 
 - โรงพยาบาลควนกาหลง 
 - โรงพยาบาลท่าแพ 

๑. หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๗ 
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สถานบริการสาธารณสุข หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
 - โรงพยาบาลทุ่งหว้า 
 - โรงพยาบาลมะนัง 
๔. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๕๕  แห่ง 
๕. ศูนย์สุขภาพชุมชน     ๔  แห่ง 

ที่มา :  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม ๒๕๖2 
  (๒) ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข/จำนวนเตียงต่อจำนวนประชากร 
              จังหวัดสตูล มีจำนวนสถานบริการสาธารณสุขที่มีความครอบคลุมของจำนวนเตียงต่อ
จำนวนประชากร ดังนี้ 
ตารางที่ 1.77 แสดงจำนวนสถานบริการสาธารณสุขและอัตราส่วนเตียงต่อประชากร 
สถานบริการสาธารณสุข จำนวนประชากร จำนวนเตียง อัตราส่วนเตียง : ประชากร 
โรงพยาบาลสตูล    ๑๑๔,๔๖๘    ๑๘๖          ๑ : ๖๑๕ 
โรงพยาบาลละง ู      ๗๒,๕๓๒      ๖๐          ๑ : ๑,๒๐๙ 
โรงพยาบาลควนโดน      ๒๖,๖๔๖      ๓๐          ๑ : ๘๘๘ 
โรงพยาบาลควนกาหลง      ๓๔,๙๗๒      ๓๐          ๑ : ๑,๑๖๖ 
โรงพยาบาลท่าแพ      ๒๙,๔๒๐      ๓๐          ๑ : ๙๘๑ 
โรงพยาบาลทุ่งหว้า      ๒๔,๑๔๑      ๓๐          ๑ : ๘๐๕ 
โรงพยาบาลมะนัง      ๑๘,๒๖๕      ๓๐          ๑ : ๖๐๙ 

ที่มา :  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม ๒๕๖2 
  

 (๓) ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนในช่วงปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ 
              จังหวัดสตูล มีข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนในช่วงปี ๒๕๕๗ -๒๕๖๑ 
ดังนี้ 
ตารางที่ 1.78 แสดงข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ 
สถิติชีพ/สถานะสุขภาพ เป้าหมาย  

แผนฯ๑๑ 
ปี  
๒๕๕๗ 

ปี  
๒๕๕๘ 

ปี  
๒๕๕๙ 

ปี  
๒๕๖๐ 

ปี  
๒๕๖๑ 

อัตราเกิด : ๑๐๐๐ ประชากร - ๑๔.๗๑ ๑๔.๔๕ ๑๓.๐๔ ๑๑.๕๐ ๑๖.๑๘ 
อัตราตาย : ๑๐๐๐ ประชากร - ๕.๒๓ ๕.๓๑ ๕.๒๑ ๔.๘๕ ๕.๒๕ 
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ  % ๑.2 ๐.๙๕ ๐.๙๑ ๐.๗๘ ๐.๖๗ ๑.๑๐ 
อัตราส่วนมารดาตาย:เกิดมีชีพ ๑๐๐๐๐๐ คน ไม่เกิน ๑๕  ๒๑.๘๗ ๐.๐๐ ๔๘.๔๓ ๘๑.๘๓ ๔๐.๐๘ 
อัตราทารกตายปริกำเนิด: การเกิด ๑๐๐๐ คน ไม่เกิน ๙ ๕.๙๑ ๖.๓๘ ๗.๙๙ ๗.๙๑ ๖.๐๑ 
ทารกแรกเกิดมีน้ำหนักต่ำกว่า ๒,๕๐๐ กรัม ไม่เกินร้อยละ ๗ ๗.๔๕ ๘.๓๕ ๗.๙๒ ๖.๗๒ ๖.๗๒ 
ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ๒๖.๔๐ ๒๕.๙๙ ๒๔.๓๓ ๓๕.๖๑ ๓๕.๖๑ 
ภาวะโลหิตจางในหญิงมีครรภ์ ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ๑๓.๙๐ ๑๓.๑๓ ๑๔.๒๙ ๑๔.๖๕ ๑๔.๖๕  

  ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ,ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม ๒๕๖2  
 (๔) ข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จำนวน ๑๐ อันดับแรก ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ 
 จังหวัดสตูล มีข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ในช่วงปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ดังนี้ 
ตารางที่ 1.79 แสดงโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับแรกของจังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ 
โรค ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ 

จำนวน อั ต ร า ป่ ว ย  : 
แสนประชากร 

จำนวน อั ต ร าป่ ว ย  : 
แสนประชากร 

จำนวน อั ต ร าป่ ว ย  : 
แสนประชากร 

จำนวน อั ต ร า ป่ ว ย  : 
แสนประชากร 

จำนวน อั ต ร า ป่ ว ย  : 
แสนประชากร 

๑. อุจจาระร่วง ๔,๕๗๗ ๑,๕๐๘.๔๑ ๕,๔๕๗ ๑,๗๗๔.๖๕ ๔,๙๘๐ ๑,๖๑๙.๕๓ ๕๑๐๘ ๑๖๓๐.๘๒ ๓๕๖๔ ๑๑๓๗.๘๗ 

๒. ปอดบวม ๕๐๒ ๑๖๕.๔๔ ๑๗๗๙ ๕๗๘.๕๔ ๖๔๓ ๒๐๙.๑๑ ๗๕๕ ๒๔๑.๐๕ ๘๗๓ ๒๗๘.๗๒ 

๓. ตาแดง ๕๙๔ ๑๙๕.๗๖ ๕๔๕ ๑๗๗.๒๔ ๖๑๔ ๑๙๙.๖๘ ๔๘๓ ๑๕๔.๒๑ ๔๕๒ ๑๔๔.๓๑ 

๔. ไข้เลือดออก ๓๗๖ ๑๒๓.๙๒ ๑๘๑ ๕๘.๘๖ ๑๕๒ ๔๙.๔๓ ๓๔๘ ๑๑๑.๑๑ ๗๓ ๒๓.๓๑ 

๕. มือ เท้า ปาก ๑๘๔ ๖๐.๖๔ ๑๘๗ ๖๐.๘๑ ๒๙๕ ๙๕.๙๔ ๒๗๓ ๘๗.๑๖ ๒๕๒ ๘๐.๔๖ 
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๖. สุกใส ๔๖๖ ๑๕๓.๕๘ ๕๑๗ ๑๖๘.๑๓ ๓๑๑ ๑๐๑.๑๔ ๒๒๖ ๗๒.๑๕ ๒๘๒ ๙๐.๐๓ 

๗. ไข้หวัดใหญ่ ๖๙ ๒๒.๗๔ ๑๑๖ ๓๗.๗๒ ๖๘ ๒๒.๑๑ ๑๓๕ ๔๓.๑๐ ๑๓๕ ๔๓.๑๐ 

๘. อาหารเป็นพิษ ๙๘ ๓๒.๓๐ ๑๑๐ ๓๕.๗๗ ๘๗ ๒๘.๒๙ ๗๖ ๒๔.๒๖ ๖๕ ๒๐.๗๕ 

๙. งูสวัด ๕๐ ๑๖.๔๘ ๗๔ ๒๔.๐๗ ๗๖ ๒๔.๗๒ ๗๑ ๒๒.๖๗ ๖๖ ๒๑.๐๗ 

๑๐.โรคติดต่อทาง
ระบบสืบพันธ์ 

๓๖ ๑๑.๘๖ ๔๘ ๑๕.๕๑ ๔๔ ๑๔.๓๑ ๔๔ ๑๔.๐๕ ๕๕ ๑๗.๕๖ 

 ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม ๒๕๖2 
 (๕) ข้อมูลสาเหตุการตาย ๑๐ อันดับแรก ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ 
              จังหวัดสตูล มีข้อมูลสาเหตุการตาย ในช่วงปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ดังนี้ 
ตารางที่ 1.80 แสดงสาเหตุการตาย ๑๐ อันดับแรกของจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ 
โรค ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ 

จำนวน อัตราตาย : 
แสน
ประชากร 

จำนวน อัตราตาย : 
แสน
ประชากร 

จำนวน อัตราตาย 
: 
แสน
ประชากร 

จำนวน อัตราตาย : 
แสนประชากร 

๑. มะเร็ง (รวมทุกชนิด) ๑๓๒ ๔๒.๔๓ ๑๔๗ ๔๖.๘๑ ๑๕๖ ๔๘.๙๖   
๒. หลอดเลือดสมอง ๓๖ ๒๔.๔๓ ๑๐๑ ๓๒.๑๖ ๑๑๑ ๓๔.๘๓   
๓. หัวใจขาดเลือด ๑๐๑ ๓๒.๑๖ ๘๑ ๒๕.๕๘ ๘๔ ๒๖.๓๖   
๔. ปอดอักเสบ ๗๖ ๒๔.๒๐ ๑๐๖ ๓๓.๔๘ ๖๙ ๒๑.๖๕   
๕. อุบัติเหตุจากการขนส่ง ๕๔ ๑๗.๑๙ ๖๒ ๑๙.๕๘ ๖๖ ๒๐.๗๑   
๖. ไตวาย ๓๑ ๙.๘๗ ๔๖ ๑๔.๕๓ ๖๔ ๒๐.๐๘   
๗. เบาหวาน ๓๘ ๑๒.๑๐ ๓๗ ๑๒.๓๒ ๖๐ ๑๘.๘๓   
๘. ความดันโลหิตสูง ๒๙ ๙.๒๓ ๒๖ ๘.๒๑ ๕๖ ๑๗.๕๗   
๙. ติดเชื้อในกระแสเลือด ๖๗ ๒๑.๓๓ ๕๖ ๑๗.๖๙ ๕๐ ๑๕.๖๙   
๑๐. โรคเรื้อรังของระบบ
ทางเดินหายใจส่วนล่าง 

๓๗ ๑๑.๗๘ ๔๓ ๑๓.๕๘ ๓๕ ๑๐.๙๘   

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม ๒๕๖2 
 (๖) ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข ในช่วงปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ 
                        จังหวัดสตูล มีข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข ในช่วงปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ดังนี้ 
ตารางที่ 1.81 แสดงจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขของจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ 
ปี พ.ศ. จ ำ น ว น อ า ส า ส มั ค ร

สาธารณสุข (คน) 
จำนวนหลังคาเรือน อัตราส่วน อสม. : 

 จำนวนหลังคาเรือน 
๒๕๕๗ ๕,๑๒๔ ๙๕,๔๖๗ ๑ : ๑๘ 
๒๕๕๘ ๕,๑๒๔ ๙๗,๗๓๘ ๑ : ๑๙ 
๒๕๕๙ ๕,๐๑๒ ๙๙,๓๙๕ ๑ : ๑๙  
๒๕๖๐ ๕,๐๘๔ ๑๐๐,๙๓๖ ๑ : ๑๙  
๒๕๖๑ ๕,๐๙๖ ๑๐๒,๓๒๙ ๑ : ๒๐ 

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม ๒๕๖2 

บทวิเคราะห์ด้านสาธารณสุข 
(1) สถานบริการสาธารณสุข 

           จังหวัดสตูลมีสถานบริการครอบคลุมทุกพ้ืนที่  โดยมีโรงพยาบาลระดับจังหวัด ซึ่งเป็น
โรงพยาบาล ทั่วไปขนาด ๑๘๖ เตียง ๑ แห่ง ในขณะที่จำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มมากขึ้นทุกปี เนื่องจากประชากร
ที่เพ่ิมขึ้น  และต้องรับผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัด
ทุกแห่ง โดยปัจจุบันมีอัตราการครองเตียงมากกว่าร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญ เพราะส่งผลกระทบต่อ
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คุณภาพของการให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ดังนั้นจึงต้องมีแผนเพ่ิมจำนวนเตียงผู้ป่วยเพ่ือรองรับ
ผู้รับบริการที่เพ่ิม มากขึ้นอย่างเร่งด่วน   มีโรงพยาบาลชุมชนขนาด 9๐ เตียง  ๑ แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลละงู 
ซึ่งปัจจุบันอำเภอละงูเป็นพ้ืนที่สำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว            
ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนประชากรเพ่ิมมากขึ้น ผู้รับบริการโรงพยาบาลละงูจึงมีเพ่ิมขึ้นอย่างมาก ดังนั้นจึงต้องพัฒนา
ศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลเพื่อรองรับกับการขยายตัว ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยปัจจุบันมี
แพทย์เฉพาะทางให้บริการหลายสาขาได้แก่ สาขาอายุรกรรม สาขาสูตินรีเวช สาขากุมารเวช และสาขา
ศัลยกรรมกระดูก เป็นต้น ในขณะที่อำเภออ่ืนๆ มีโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๓๐ เตียงทุกแห่ง สามารถให้บริการ
ประชาชนในพื้นท่ีได้ในระดับหนึ่ง  และระดับตำบลก็มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครอบคลุมทุกตำบล    

ตารางท่ี 1.82 แสดงจำนวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จำแนกรายอำเภอ  ปี 256๑  

อำเภอ รพท./
เตียง 

รพช./
เตียง 

 
อัตราส่วน 

 
รพ.สต. 

ศูนย์
สุขภาพ
ชมุชน 

นคม. 

เตียง : ประชากร ขนาดใหญ่ ทั่วไป 
เมือง 1/186 - 1 : 613 2 16 2 - 
ควนโดน - 1/30 1 : 878 1 3 - - 
ควนกาหลง - 1/30 1 : 1,160 - 7 - 1 
ท่าแพ - 1/30 1 : 973 - 5 1 - 
ละง ู - 1/90 1 : 1,199 1 9 1 - 
ทุ่งหว้า - 1/30 1 : 801 - 7 - - 
มะนัง - 1/30 1 : 603  4   
   รวม 1/186 6/250 1 : 804 4 51 4 1 

    ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ สิงหาคม ๒๕๖2 
ตารางท่ี 1.83 แสดงจำนวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ปี 256๑ 

อำเภอ คลินิก
แพทย ์

คลินิกทัน
ตกรรม 

การ
พยาบาล 

แพทย์แผน
ไทย 

คลินิกแล็บ ร้านยา๑ ร้านยา ๒ ร้านขายยา
แผนโบราณ 

เมืองสตลู 25 6 3 1 2 30 3 5 
ควนโดน 0 1 1 0 0 4 1 0 
ควน
กาหลง 

1 1 1 0 0 7 0 1 

ท่าแพ 0 0 4 0 0 2 1 1 
ละง ู 8 5 6 0 1 10 2 2 
ทุ่งหว้า 1 0 6 0 0 2 0 0 
มะนัง 0 0 3 0 0 2 0 0 
รวม 35 13 24 1 3 57 7 9 

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561 
จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่มีจำนวนประชากรน้อย เมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ จึงมีข้อจำกัด 

ในเรื่องงบลงทุน เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณเป็นแบบต่อหัวประชากร จึงไม่สามารถลงทุนโครงการ  
ขนาดใหญ่ ได้  ดังนั้นจึงต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้ มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากที่สุด  
โดยการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยบริการในแต่ละระดับซึ่งมีศักยภาพ
ต่างกัน ให้สามารถรับ/ส่งต่อผู้ป่วยได้ทั้งภายในจังหวัด และโรงพยาบาลศูนย์คือโรงพยาบาลหาดใหญ่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ปี ๒๕๖๑  มีโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน HA จำนวน ๖ แห่ง  
จากโรงพยาบาลทั้งหมด ๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑  โดยมีโรงพยาบาลมะนังที่เพ่ิงเปิดให้บริการ ปี ๒๕๕๗  
ยังไม่ผ่านการรับรอง โดยจังหวัดสตูล ตั้งเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HA ในปี ๒๕๖๔ 
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ตารางท่ี 1.84 จำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HA 
โรงพยาบาล ขั้นปจัจุบนั วันที่รับรอง วันหมดอาย ุ หมายเหตุ 

รพท.สตลู R๒ ๑๕ ก.พ.๖๐ ๑๔ ก.พ.๖๓  
รพช.ควนโดน R1 28 ส.ค.61 27 ส.ค.64  
รพช.ควนกาหลง R1 18 ธ.ค.61 17 ธ.ค.64  
รพช.ท่าแพ 3 2๙ ม.ีค.๖๑ 2๘ มี.ค.๖๓  
รพช.ละง ู R๔ ๒๓ พ.ค..๖๐ 2๒ พ.ค.6๓  
รพช.ทุ่งหว้า R2 ๑๓ ก.พ.๖๑ ๑๒ ก.พ.๖๔  
รพช.มะนัง - - - ขอรับการประเมิน ข้ัน ๑ วันท่ี  

๑๓ กย.๖๒ 

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖2 
 

    นอกจากนั้น จังหวัดสตูลได้ดำเนินการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพของโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพตำบล โดยได้นำเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว โดยในปี ๒๕๖๑           มี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๕๕ แห่ง หน่วยบริการปฐมภูมิ ๔ แห่ง รวม ๕๙ แห่ง ผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ๕ ดาว ร้อยละ ๗๗.๙๖  ระดับ ๔ ดาว ร้อยละ ๑๕.๒๕ ระดับ ๓ ดาว  ร้อยละ 
๗.๒๗  

ตารางท่ี 1.85 ร้อยละ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว  
สถาน
บริการ 

จำนวน ผ่าน ๕ ดาว ผ่าน ๔ ดาว ผ่าน ๓ ดาว ผ่าน ๒ ดาว ผ่าน ๑ ดาว 

  จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
รพ.สต. ๕๕ 43 78.18 ๘ ๑๔.๕๕ ๔ ๗.๒๗ - - - - 
PCU/ศสม. ๔ ๓ ๗๕ ๑ ๒๕ - - - - - - 
รวม ๕๙ ๔๖ ๗๗.๙๖ ๙ ๑๕.๒๕ ๔ ๗.๒๗     

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖2 
 (2) สัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ 

อัตราส่วนของบุคลากรทางการแพทย์  ต่อประชากรของจังหวัดสตูล ในภาพรวม พบว่า แพทย์  ,              
ทันตแพทย์ยังต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ในขณะที่เภสัชกร และพยาบาลอัตราส่วนใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่กำหนด   
ดังตาราง ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดสรรบุคลากรโดยเฉพาะ แพทย์ และทันตแพทย์ ส่วนกลางเป็นผู้จัดสรร เป็นไป
ตามแผนการผลิตแพทย์ และทันตแพทย์ ซึ่งในแต่ละปีมีจำนวนน้อย ในขณะที่พยาบาล ได้รับการจัดสรรจาก
จำนวนผู้รับทุนของจังหวัด โดยเฉพาะโครงการผลิตพยาบาลเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ ทำให้จังหวัดสตูลได้รับจัดสรร
เป็นจำนวนมาก 
ตารางท่ี 1.86 แสดงจำนวนและอัตราต่อประชากร ของบุคลากรสาธารณสุขปี 2๕๖๑ 

อำเภอ แพทย ์
อัตรา: 

ประชากร 
ทันต 
แพทย ์

อัตรา: 
ประชากร 

เภสัชกร 
อัตรา: 

ประชากร 
พยาบาล 
วิชาชีพ 

อัตรา: 
ประชากร 

เมือง 3๙ 1: ๒,๙๒๗ 1๔ 1: ๘,๑๕๕ 2๙ 1: ๓,๙๓๗ 3๓๐ 1: 3๔๖ 
ควนโดน 4 1: 6,๕๘๘ 3 1: ๘,๗๘๔ ๕ 1: ๕,๒๗๐ 74 1: 3๕๖ 
ควนกาหลง 5 1: 6,๙๖๑ 3 1: 11,๖๐๒ ๕ 1: ๖,๙๖๑ 75 1: ๖๔๐ 
ท่าแพ 4 1: 7,๓๐๐ ๔ 1: ๗,๓๐๐ ๖ 1: ๕,๘๔๐ 6๖ 1: 44๒ 
ละง ู 1๖ 1: ๔,๔๙๙ 6 1: 11,๙๙๗ ๙ 1: ๑๑,๙๙๗ 1๑๗ 1: ๖๑๕ 
ทุ่งหว้า ๔ 1: ๖,๐๑๔ ๔ 1: ๖,๐๑๔ ๔ 1: ๖,๐๑๔ 6๖ 1: 3๖๔ 
มะนัง ๔ 1: ๔,๕๒๓ ๓ 1: ๖,๐๓๑ ๓ 1: ๖,๐๓๑ 3๘ 1: ๔๗๖ 
รวม ๗๖ 1: ๔,๑๙๓ ๓๗ 1: ๘,๖๑๒ 46 1: ๕,๓๑๑ ๗๖๖ 1 : 41๖ 

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖2 
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หมายเหตุ แพทย์ เกณฑ์ ๑: ๒,๕๐๐  ทันตแพทย์ เกณฑ์ ๑ : ๘,๗๔๐ เภสัชกร เกณฑ์ ๑ : ๖,๒๐๐  พยาบาล
วิชาชีพ เกณฑ์ ๑: ๔๔๓  
 (3) ปัญหาสุขภาพที่สำคัญ 

ภาพที่ 1.48 แสดงอัตราป่วยต่อแสนประชากร ของผู้ป่วยนอก ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

ที่มา :  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล (ระบบข้อมูล HDC)   
ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖2 

• สาเหตุการป่วยที่สำคัญ  ย้อนหลัง ๓ ปี  สถิติของผู้ป่วยนอกโรคที่เป็นปัญหาสำคัญลำดับ
ต้นๆ ได้แก่โรคระบบหายใจ   โรคระบบไหลเวียนเลือด และโรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสึม 
ซึ่งโรคเหล่านี้สามารถป้องกันได้ หากประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ถูกต้อง 
ภาพที่ 1.49 แสดงอัตราป่วยต่อแสนประชากรของผู้ป่วยในปี ๒๕๕๙ –๒๕๖๑ 

อัตราต่อแสนประชากร 

2559 2560 2561

           1779.76 1882.59

               1122.38 1109.03

                    928.1 1488.12 524.55

       683.92 683.49

             636.53 709.23
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ที่มา :  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล (ระบบข้อมูล HDC) 

 ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖2 
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สถิติผู้ป่วยของจังหวัดสตูลที่ต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ –๒๕6๐ อันดับหนึ่งเป็น
โรคเกิดจากต่อมไร้ท่อ รองลงมาเป็นความดันโลหิตสูง และลำดับ ๓ ได้แก่ ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์และการ
คลอด  ในขณะที่ปี ๒๕๖๑ โรคที่เป็นลำดับหนึ่ง ได้แก่ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์และการคลอด แสดงให้เห็น
ว่าภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์และการคลอด ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญของจังหวัดสตูล 

ตารางท่ี 1.87  สาเหตุการตายท่ีสำคัญ ๕ อันดับแรก ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
ลำดับ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

สาเหตุการตาย จำนวน อัตรา/
แสน
ประชากร 

สาเหตุการตาย จำนวน อัตรา/แสน
ประชากร 

สาเหตุการตาย จำนวน อัตรา/แสน
ประชากร 

1 มะเร็ง ๑๖๗ ๕๒.๗๕ มะเร็ง ๑๕๖ ๔๘.๙๖ ความดันฯ ๘๒ ๒๕.๖๕ 

2 ปอดอักเสบ ๑๐๖ ๓๓.๔๘ หลอดเลือดสมอง ๑๑๑ ๓๔.๘๓ หัวใจล้มเหลว ๗๑ ๒๒.๒๑ 

3 หลอดเลือด
สมอง 

๙๑ ๒๘.๗๔ หัวใจขาดเลือด ๘๔ ๒๖.๓๖ เป็นลม ๓๙ ๑๒.๒๐ 

4 หัวใจขาดเลือด ๘๑ ๒๕.๕๘ ปอดอักเสบ ๖๙ ๒๑.๖๕ ระบบทางเดิน
อาหาร 

๓๕ ๑๐.๙๘ 

5 โรคเสื่อมของ
ประสาท 

๖๕ ๒๐.๕๓ อุบัติเหตุขนส่ง ๖๖ ๒๐.๗๑ ระบบหายใจ
ล้มเหลว 

๒๔ ๗.๕๑ 

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖2 
 

• สาเหตุการตายท่ีสำคัญ ของผู้ป่วยจังหวัดสตูล ๓ อันดับแรกย้อนหลัง ๓ ปี ของปี ๒๕๕๙-
๒๕๖๐ ได้แก่ มะเร็งรวมทุกชนิด รองลงมาคือโรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจขาดเลือด  ในขณะที่ ๒๕๖๑ 
ได้แก่ ความดันฯ หัวใจล้มเหลว และเป็นลม จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชน
จังหวัดสตูล  ได้แก่ โรคมะเร็ง จึงต้องมีมาตรการในการป้องกัน ให้ความรู้ตระหนักในเรื่องสุขภาพของ
ประชาชนให้มากขึ้น 

• โรคสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดสตูลมีโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาด
วิทยาที่มีอัตราป่วยสูงและเกิดขึ้นทุกปี มีความรุนแรงเป็นปัญหาที่สำคัญของพ้ืนที่ ๓ อันดับแรกได้แก่  อุจจาระ
ร่วง โรคปอดบวม และไข้เลือดออก และเนื่องจากจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดท่องเที่ยว หากมีการระบาดของโรค
เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ดังนั้นการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรค โดยเฉพาะใน
แหล่งท่องเที่ยวจึงมีความสำคัญมาก  
 

ตารางท่ี 1.88 สถิติการเกิดโรคสำคัญท่ีต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
ลำดับ โรค 2557 2558 2559 ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
 โรคอุจจาระร่วง 1,774.65 1,619.53 1,608.79 ๑,๑๓๖.๒๗ 976.96 
 โรคปอดบวม 177.24 209.11 233.70 ๒๘๗.๖๖ 241.69 
 โรคไขเ้ลือดออก 58.86 49.43 110.47 ๒๓.๖๒ 35.12 
 โรคไขห้วัดใหญ ่ 37.72 22.11 42.78 ๔๕.๓๓ 57.47 
 โรคสุกใส 168.13 101.14 69.92 ๙๑.๓๑ 82.69 
 โรคตาแดง 578.54 199.68 152.61 ๑๔๗.๘๒ 108.87 
 งูสวัด 24.07 24.72 22.35 ๒๑.๐๑ 0 

 ที่มา :  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  
ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖2 
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• สถิติชีพท่ีสำคัญของจังหวัดสตูล ในช่วงปี 255๗-25๖๑ อัตราเกิดลดลง อัตราตายยังคงท่ี 
โดยในปี 25๖๑ อัตราเกิดเท่ากับ 1๑.๕๓ ต่อพันประชากร  และอัตราตาย เท่ากับ ๕.๐๙ ต่อพันประชากร 
ส่วนอัตราเพ่ิมตามธรรมชาติมีแนวโน้มลดลง โดยปี ๒๕๖๑ เท่ากับ ๐.๖๔ 
 

ตารางท่ี 1.89 สถิติชีพท่ีสำคัญของจังหวัดสตูลในช่วงปี 255๖-25๖๐ 
 

ปี พ.ศ. ประชากร จำนวน อัตรา 

เกิด ตาย ทารก 
ตาย 

มารดา 
ตาย 

เกิด 
ไร้ชีพ 

เกิด 
ประชากร 
(ต่อพัน) 

ตาย 
ประชา
กร 
(ต่อพัน) 

เพิ่มตาม   
ธรรมชาติ 
ประชากร 
(ต่อร้อย) 

ทารก  
ตาย 
(ต่อพัน 
เกิดมี
ชีพ) 

มารดา  
ตาย 
(ต่อ
แสน 
เกิดมี
ชีพ) 

เกิดไร้
ชีพ 
(ต่อพัน 
เกิดมี
ชีพ) 

2557 311,099 4,574 1,626 27 1 28 14.71 5.23 0.95 5.91 21.87 6.13 

2558 314,053 4,539 1,668 29 0 21 14.45 5.31 0.91 6.38 0.00 4.63 

2559 316,559 4,129 1,650 33 2 12 13.04 5.21 0.78 7.99 48.43 2.90 

2560 318,657 3,666 1,544 29 3 14 11.50 4.85 0.67 7.91 81.83 3.82 

๒๕๖๑ 320,444 3,695 1,632 22 1 16 11.53 5.09 0.64 5.95 27.06 4.33 

  ที่มา :  - รายงานเกิดจากสูตบิัตร ตายจากมรณบัตร จากทะเบียนราษฎร์  กระทรวงมหาดไทย   
             -  รายงานการตายของมารดาและเกิดไร้ชีพ (ก.-2) งานส่งเสริมฯ  

              - ประชากร จากสำนักบรหิารการทะเบียน จ.สตูล    
ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖2 

• ปัญหาสุขภาพของแม่และเด็ก 
                        จังหวัดสตูลปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ มีอัตรามารดาตาย มีจำนวน ๓ ราย คิดเป็น 45.70 
,24.55 และ 81.19 ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน ทั้ง ๓ รายพบความล่าช้าในการตัดสินใจเข้ารับบริการ 
สาเหตุการตายมาจาก severe pneumonia 1 ราย (เสียชีวิตขณะตั้งครรภ์ 8 สัปดาห์) septic shock 1 ราย 
(เสียชีวิตหลังคลอด 8 วัน) และ congestive heart failure & renal failure 1 ราย (เสียชีวิตหลังคลอด  

• กลุ่มเด็กวัยเรียน 
             พบเด็กวัยเรียนมีภาวะโภชนาการสูงดีสมส่วนร้อยละ 62.26  อ้วน ร้อยละ 10.28  ผอม 
ร้อยละ 5.62  เตี้ย ร้อยละ 6.3 ส่วนสูงเฉลี่ย ชาย 147.35 ซม.3 ส่วนสูงเฉลี่ยหญิง  149.95 ซม. ซึ่งยังมี
ปัญหาภาวะโภชนาการสูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยยังไม่ถึงเกณฑ ์
  เด็กฟันดีไม่มีผุ (cavity free)  ปีงบประมาณ 2561 ผลงานร้อยละ 67.64  มากที่สุด 
คือ อำเภอมะนัง ร้อยละ 84.35 รองลงมา คือ อำเภอควนโดน ร้อยละ 73.27  และอำเภอควนกาหลง    
ร้อยละ 73.05  
   พ.ศ. 2556 – 2560  แนวโน้มสถานการณ์การเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ ำ
กว่า 15 ปี เพ่ิมขึ้นในปี 2560 จำนวน 7 ราย มีการสร้างทีมผู้ก่อการดี (ทีมใหม่) ที่สมัครใจได้จำนวน 3 ทีม  
การสอบสวนจมน้ำเสียชีวิตได้ดำเนินการทุกราย (3 ราย)  เด็กอายุ 1 – 2 ปี ในพ้ืนที่ใช้คอกกั้นเด็ก อยู่ในช่วง
ดำเนินการ สำหรับเป้าหมายจำนวนการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ในปี 2561 คือ 5 
ราย มีเด็กเสียชีวิตแล้ว 3 ราย คิดเป็นอัตรา 4.55 ต่อแสนประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 
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• อ่ืนๆ 
จังหวัดสตูล สถานการณ์การเสียชีวิตเมือเทียบกับปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 – 2561 
(ต.ค.60 – พ.ค.61) พบว่าในปี 2559 เสียชีวิตจำนวน 66 ราย คิดเป็น 21.01 ต่อแสนประชากร  ปี 2560  
เสียชีวิต จำนวน 41 ราย คิดเป็น 12.95 ต่อแสนประชากร และปี 2561 เสียชีวิต จำนวน 37 ราย  คิดเป็น 
11.61 ต่อแสนประชากร  ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเมาแล้วขับ การไม่สวมหมวกนิรภัย  
ไม่คาดเข็มขัด และไม่ชำนาญเส้นทาง 
 จากข้อมูล HDC พบว่า มีอัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ร้อยละ 1.11  
เกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 2.40  และมีอัตราความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงเท่ากับ  
ร้อยละ 4.07     

7. คุณภาพชีวิต 
 ข้อมูลด้านสถานการณ์ครอบครัว 
ตารางที่ 1.90 ข้อมูลจำนวนและอัตราการจดทะเบียนสมรสและการหย่าร้าง พ.ศ. 2556-2560 จังหวัดสตูล 
 

สถานะข้อมูล 
ปี พ.ศ. 
2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

จำนวนการสมรส 1,241 1,396 1,260 1,445 1,756 1,496 1,357 1,225 1,141 1,253 
อัตราการสมรส(1) 4.30 4.76 4.24 4.79 5.74 4.83 4.34 3.88 3.59 3.92 
 
จำนวนการหย่าร้าง 277 248 273 270 302 298 282 307 298 375 
อัตราการหย่าร้าง(2) 0.96 0.85 0.92 0.90 0.99 0.96 0.90 0.97 0.94 1.17 

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล 
ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2562 

หมายเหตุ  (1) อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 
  (2) อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน 
 สถานการณ์ตัวชี้วัดด้านครอบครัวอบอุ่น ปี 2561 
         จากการสำรวจข้อมูลครอบครัวอบอุ่น ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 71,308  ครัวเรือน 
ผ่านเกณฑ์จำนวน  71,224  ครัวเรือน  ไม่ผ่านเกณฑ์ 84 ครัวเรือน  อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 
48 ครัวเรือน ควนโดน 21 ครัวเรือน ควนกาหลง 11 ครัวเรือน ละงู 2 ครัวเรือน และมะนัง 2 ครัวเรือน  

ตารางที่ 1.91 ข้อมูลคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดสตูลจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ปี 
2561 
   

อำเภอ จำนวนครัวเรือนที่สำรวจ 
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

เมืองสตูล 24,918 24,870 99.81 48 0.19 
ควนโดน 5,548 5,527 99.62 21 0.38 
ควนกาหลง 8,000 7,989 99.86 11 0.14 
ท่าแพ 6,179 6,179 100.00 0 0.00 
ละง ู 16,828 16,826 99.99 2 0.01 
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ทุ่งหว้า 5,513 5,413 100.00 0 0.00 
มะนัง 4,322 4,320 99.95 2 0.05 
รวม 71,308 71,224 99.88 84 0.12 
ที่มา :  รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดสตูลจากข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน(จปฐ.)ปี 2561  
 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล 
 
ตารางที่ 1.92 แสดงข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวของจังหวัดสตูล ปี พ.ศ.2557-
2561 
 

ข้อมูล 
ปี พ.ศ. 

รวม 
2557 2558 2559 2560 2561 

จำนวนการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและ
บุคคลในครอบครัว (ราย) 

11 
 

15 
 

18 
 

29 
 

28 
 

101 
 

ที่มา :  รายงานสถานการณ์ศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสตูล       
 งานกิจการสตรีและครอบครัว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล 
  จากข้อมูลสถิติการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัวจากศูนย์ปฏิบัติการ
เพ่ือป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2561 รวมจำนวนทั้งหมด  101 ราย  
ปี พ.ศ.2557 จำนวน 11 ราย,  ปี พ.ศ.2558 จำนวน 15 ราย,  ปี พ.ศ.2559 จำนวน 18 ราย,  ปี พ.ศ.
2560 จำนวน 29 ราย และ ปี พ.ศ.2561 จำนวน 28 ราย  โดยสถานการณ์การกระทำความรุนแรงใน
ครอบครัวของจังหวัดสตูลมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในทุกปี  และพบว่าผู้กระทำส่วนใหญ่เป็นคู่สมรส สาเหตุมาจากการ
เมาสุรา/การใช้สารเสพติด   การหึงหวงและทะเลาะวิวาทในครอบครัว  การล่วงละเมิดทางเพศ   ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ และปัญหาด้านสุขภาพจิตตามลำดับ    ความรุนแรงที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่า  ผู้กระทำความรุนแรง
ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายยังมีวิธีคิดและทัศนคติแบบชายเป็นใหญ่ แสดงออกผ่านพฤติกรรมความหึงหวง บันดาล
โทสะ การผลิตซ้ำวาทกรรม "ชายเป็นใหญ่" ทั้งปรากฏอย่างชัดเจนและแฝงเร้น เช่น เรื่องครอบครัวเป็นเรื่อง
ส่วนตัว เป็นเรื่องลิ้นกับฟัน อย่าแกว่งเท้า หาเสี้ยน ส่งผลให้คนในชุมชนไม่อยากเข้าไปช่วยเหลือ และไม่กล้าเข้า
ไปแก้ปัญหา ทำให้ทวีความรุนแรงมากขึ้น   จึงควรปรับเปลี่ยนทัศนคติเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงใน
ครอบครัว ควรให้ช่วยเหลือ ทั้งการแจ้งปัญหาต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง มีอำนาจหน้าที่ หรือการเข้าไปช่วยเหลือ
ด้วยตนเอง 
 

 ข้อมูล ผู้สูงอายุ 
               จังหวัดสตูล มีจำนวนประชากรผู้สูงอายุ ใน ปี 2559 จำนวน 36,201 คน คิดเป็นร้อย 
ละ 11.4 ของจำนวนประชากรทั้งหมด 317,612 คน ในปี 2560 จำนวน 37,570 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.8  ของจำนวนประชากรทั้งหมด 319,700 คน และในปี 2561 จำนวน 39,056 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.1 จะเห็นว่าสัดส่วนของผู้สูงอายุจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆปี ซึ่งการเพ่ิมขึ้นของประชากรสูงอายุ 
60 ปีขึ้นไปเกินกว่าร้อยละ 10 จึงเรียกได้ว่า จังหวัดสตูล ได้เข้าเข้าสู่สังคมสูงอายุ และนำไปสู่การเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรที่อยู่ในวัยพ่ึงพิง ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ประชากรสูงอายุ จึงต้องการความช่วยเหลือ
จากผู้อื่นในการใช้ชีวิตประจำวันที่แตกต่างกันออกไป 
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แผนภาพที่ 1.50 แสดงข้อมุลจำนวนประชากรผู้สูงอายุจังหวัดสตูลปี 2559 -2561 

  ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล  ข้อมูล ณ มิถุนายน 2562 

           อย่างไรก็ดี สวัสดิการที่ผู้สูงอายุได้รับจากภาครัฐ องค์กร และหน่วยงานๆ ในปัจจุบัน  ยังมีความ
ไม่ทั่วถึง การเข้าถึงสวัสดิการผู้สูงอายุที่ได้รับการคุ้มครองก็มีจำกัด ทั้งเกิดจากปัญหาทางด้านการเงิน และ
บุคลากรผู้ให้บริการแก่ผู้สูงอายุไม่เพียงพอ การดูแลของครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด จึงเป็นรูปแบบหลักของ
การดูแลผู้สูงอายุในปัจจุบัน  ทั้งนี้การรับภาระหลายด้านของผู้ดูแล คุณค่าของคนรุ่นหนุ่มสาวในการเกื้อหนุน
ผู้สูงอายุ และคาดหวังการเกื้อหนุนจากบุตรหลานของผู้สูงอายุ อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว   อารมณ์ของผู้ดูแลและ
ผู้สูงอายุ จึงต้องมีการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างเป็นระบบ 
 

 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
             การได้รับเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ เป็นสิทธิที่ผู้สูงอายุพึงมีพึงได้ตาม กฎหมาย จากข้อมูลตั้งแต่ 
ปี 2559-2561 พบว่า ทั้งจำนวนผู้สูงอายุ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพและจำนวนเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนผู้สู งอายุที่ ได้รับเบี้ยยังชีพ ในปี  2559 จำนวน 31,102 คน เป็นเงิน 
249,620,400 บาท ในปี 2560 จำนวน 32,609 คน เป็นเงิน 260,061,600 บาท และในปี 2561 
จำนวน 33,800 คน เป็นเงิน 269,649,600 บาท    
ตารางท่ี 1.93 จำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจังหวัดสตูล พ.ศ.2559 - 2561  

 

                   ที่มา : สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

อำเภอ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
คน เงิน คน เงิน คน เงิน 

อ.ควนกาหลง 3,332 26,599,200 3,527 28,152,000 3,688 29,470,800 
อ.ควนโดน 2,709 22,105,800 2,794 22,350,000 2,902 23,248,800 
อ.ท่าแพ 2,719 21,755,400 2,919 23,344,800 2,993 23,913,600 
อ.ทุ่งหว้า 2,317 18,536,400 2,474 19,783,200 2,575 20,576,400 
อ.มะนัง 1,609 12,927,600 1,666 13,351,200 1,731 13,842,000 
อ.เมือง 10,899 87,099,000 11,414 90,649,200 11,759 93,428,400 
อ.ละงู 7,517 60,594,000 7,815 64,431,200 8,152 65,169,600 
รวม 31,102 249,620,400 32,609 260,061,600 33,800 269,649,600 

16,491 17,084 17,755
19,710 20,486 21,301

                     

                                                      -     
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ตารางท่ี 1.94 สถานการณ์คนพิการในจังหวัดสตูล 
     

 

ที่มา : สนง.พมจ.สตูล  ข้อมูล ณ วันที่  30 มิถุนายน 2562 
                   จากรายงานสถานการณ์ด้านคนพิการของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสตูล  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 พบว่าคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ทั้งจังหวัด จำนวน 
8,657 คน แยกเป็นเพศหญิง 3,922 ราย และเพศชาย 4,735 ราย โดยเมื่อพิจารณาการกระจายตัวของ
ประชากร ใน 3 อันดับแรกพบว่า อาศัยในเขตอำเภอเมืองมากที่สุด จำนวน 3,074 คน คิดเป็นร้อยละ 36 
รองลงมาอำเภอละงู  จำนวน 1,860 คน คิดเป็นร้อยละ 21 และอำเภอท่าแพ จำนวน 904 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 10  
แผนภาพที่ 1.51 แสดงวิเคราะห์ตามประเภทความพิการ 
 

 
ที่มา : สนง.พมจ.สตูล 

ข้อมูล ณ วันที่  30 มิถุนายน 2562 
ลำดับที่ 1 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จำนวน 4,237 คน (ร้อยละ  48.9) 
ลำดับที่ 2 ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จำนวน 1,676 คน (ร้อยละ 19.4 ) 
ลำดับที่ 3 ทางสติปัญญา จำนวน 999 คน (ร้อยละ 11.5) 
ลำดับที่ 4 ทางจิตใจหรือพฤติกรรม จำนวน 542 คน (ร้อยละ6.3) 
ลำดับที่ 5 ทางการเห็น 523 คน (ร้อยละ 6) 
ลำดับที่ 6 ทางการเรียนรู้ 115 คน (ร้อยละ 1.3) 
ลำดับที่ 7 ทางออทิสติก 70 คน (ร้อยละ 0.8) 
* พิการซ้ำซ้อน 495 คน (ร้อยละ 5.7)* 

อำเภอ จำนวนรวม 

เมือง 3,074 
ละง ู 1,860 
ควนโดน 868 
ท่าแพ 904 
ควนกาหลง 784 
ทุ่งหว้า 670 
มะนัง 497 
รวม 8,657 
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 การส่งเสริมให้คนพิการได้รับการจ้างงาน 
ตารางที่ 1.95 รายละเอียดการปฎิบัติตามกฎหมาย ม.33 สถานประกอบการ จังหวัดสตูล ประจำปี 2561  
 

ที ่ ชื่อสถานประกอบการ อัตราส่วนที่ต้องรับคนพิการเข้า
ทำงาน (ราย) 

รับคนพิการตามมาตรา 
33 (ราย) 

1 บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์(สตูล) จำกัด 2 2 
2 บริษัท พลายงามพาราวู้ด จำกัด 7 8 
3 บริษัท ฟาร์ม ชูสิน เตือนใจ 99 จำกัด 1 1 
4 โรงเรียน มุสลิมศึกษา 1 1 
5 โรงเรียน มุสลิมสตูลวิทยา 2 2 
6 บริษัทสตูลขนส่ง (2513)จำกัด 1 1 
7 สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด 1 1 
8 โรงเรียน อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ 1 1 
9 บริษัท เค เอส พี พาราวู๊ด จำกัด 1 1 
รวม 17 18 

ที่มา สนง.พมจ.สตูล 
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

ตารางที่ 1.96 สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนของจังหวัดสตูล 
ประเภท ชาย หญิง รวม ร้อยละ 
1. จำนวนเด็ก (0 - ไม่เกิน 18 ปี) 48,464 45,721 94,185 70.78 
- เด็กแรกเกิด (0-5 ปี) 15,226 14,182 29,408 22.10 
- เด็กวัยเรียนตามการศึกษาภาคบังคับ (อายุ 6-15ปี) 25,742 24,468 50,210 37.73 
- เด็กวัยเรียน (อายุ 16-18 ปี) 7,496 7,071 14,567 10.95 
2. จำนวนเยาวชน (อายุตั้งแต่ 18-25 ปีบริบูรณ์) 19,697 19,184 38,881 29.22 
รวมจำนวนเด็กและเยาวชน 68,161 64,905 133,066 100 

ที่มา : รายงานสถิติจังหวัดสตูล ปี 2561  สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล 
 

           8. ความยากจน 
     (1) ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 

ตารางที่  1.97 แสดงข้อมูลครัวเรือนที่มีรายได้น้อยตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2556 – 2562 

ลำดับ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  ปี 2562 
ครัวเรือนที่มี
ร า ย ได้ น้ อ ย
ต า ม เก ณ ฑ์  
จปฐ. 

2 คร.  - 116 คร. 114 คร. 184 คร. 32 คร. 10 คร. 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล 
ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2562 
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 (2) สัดส่วนคนยากจน 
     สัดส่วนคนจนของจังหวัดสตูล มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในอนาคต โดยร้อยละของสัดส่วนในช่วงเวลา 

3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2558 อยู่ที่ร้อยละ 5.10, 6.87 และ 7.71 ตามลำดับ ปี 2559 ลดลง
จากปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ  5.81 และในปี 2560 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ  10.29 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
อยู่ที่ร้อยละ 7.87 และกลุ่มจังหวัดอันดามัน อยู่ที่ร้อยละ 7.89 และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของภาคใต้อยู่ที่ร้อยละ 
11.84 และหากเปรียบเทียบเป็นรายจังหวัดในกลุ่มอันดามันแล้ว มีจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ที่มีสัดส่วนคนจน
ต่ำกว่าจังหวัดสตูล ซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ 0.07  3.41 และ 5.03 ตามลำดับ 

ตารางที่ 1.98 แสดงจำนวนคนจน และสัดส่วนคนจนของกลุ่มจังหวัดอันดามัน    ในช่วง ปี  2557– 2560 
จังหวัด/ สัดส่วนคนคน(ร้อยละ) จำนวนคนจน (พันคน) 
กลุ่มจังหวัด 2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560 

ทั่วประเทศ 10.53 7.21 8.61 7.87 7,057.4 4,847.2 5,810.1 5,324.8 
ภาคใต้ 13.79 9.92 12.35 11.84 1,254.8 908.6 1,137.5 1,096.2 
กลุ่มจังหวัดอัน
ดามัน 

6.92 6.46 8.39 7.89 25.82 22.37 33.08 29.03 

กระบี ่ 4.7 3.1 6.35 5.03 17.4 11.5 23.7 18.9 
พังงา 2.32 7.89 5.12 3.41 6.2 21.1 13.7 9.2 
ภูเก็ต 0.72 0.63 0.52 0.07 3.8 3.4 2.8 0.4 
ระนอง 15.85 12.06 16.62 16.9 40.1 30.7 42.4 43.3 
สตูล 6.87 7.71 5.81 10.23 19.1 21.6 16.3 28.9 
ตรัง 11.08 7.39 15.93 11.69 68.3 45.9 99.6 73.5 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ  
ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕62 

 

ภาพที่ 1.52 สัดส่วนคนจน (ด้านรายจ่าย) ของกลุ่มจังหวัดอันดามันและประเทศ พ.ศ. 2557 –2560 

 
    ที่มา สำนักงานสถิติแห่งชาติ  

ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕62 
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ภาพที่ 1.53  เส้นความยากจนสัดส่วนคนจนจำนวนคนจน 
       (วัดจากรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค) พ.ศ. 2557–2560 

 
ที่มา สำนักงานสถิติแห่งชาติ  

ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕62 
 

9.หนี้สินครัวเรือน 
         จังหวัดสตูลมีหนี้สินต่อครัวเรือนค่อนข้างสูงอยู่ที่ 344,914 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งต่ำกว่า

ระดับประเทศที่มีหนี้สิน 353,210 บาทต่อครัวเรือน และระดับภาคใต้ที่มีหนี้สิน 353,905 บาทต่อ
ครัวเรือน แต่หากพิจารณาเปรียบเทียบกับกลุ่มจังหวัดอันดามันจะมีหนี้สินต่อครัวเรือนต่ำกว่าจังหวัดกระบี่ 
ภูเก็ตและจังหวัดระนอง ซึ่งมีหนี้สินต่อครัวเรือน 452,196 บาทต่อครัวเรือน 545227 บาทต่อครัวเรือน 
และ 509054 บาทต่อครัวเรือน  

ภาพที่ 1.54 สถิติมูลค่าหนี้สินต่อครัวเรือนจังหวัดสตูล ภาคใต้ กลุ่มจังหวัดอันดามันและประเทศ 

                                          
       353210 353905 344,914 452,196 335,547 331,702 545,227 509,054

        319326 349026 311,031 530,952 263,558 353,992 373,685 302,887

       303243 300910 257,730 294,644 335,788 338,925 329,005 377,338

        241760 234285 186,110 341,189 287,321 185,034 334,537 298,565
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ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   

ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕62 
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 10. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ 

            ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้หรือการกระจายรายได้ในจังหวัดสตูล ในภาพรวมมีปัญหาการ
กระจายรายได้อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย โดยสะท้อนจากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini 
coefficient) ในช่วง 5 ปี  ที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในระดับ 0.23-0.31  เมื่อเปรียบเทียบความรุนแรงของปัญหาความ
เหลื่อมล้ำด้านรายได้ของจังหวัดสตูลกับกลุ่มอันดามัน พบว่า จังหวัดสตูลมีความเหลื่อมล้ำด้านรายได้รุนแรง
มากกว่าจังหวัดในกลุ่มจังหวัดอันดามันคือ จังหวัดตรัง พังงา และภูเก็ต และมีความเหลื่อมล้ำด้านรายได้รุนแรง
น้อยกว่าประเทศ (0.45) 

ภาพที่ 1.55 ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini-coefficient) ด้านรายได้ พ.ศ. 2554 - 2560 

 
ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕62 

 

11. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

            สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ  “ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล” 
ตารางท่ี 1.99 สรุปเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕61  ดังนี้ 
 

เรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
๑.๑  เรื่องร้องเรียนทั้งหมด ๑๖๐  เรื่อง ๔๒๐  เรื่อง 470 เรื่อง 358 เรื่อง 
๑.๒ เรื่องท่ีแล้วเสร็จ (ยุติเรื่อง) ๑๕๕  เรื่อง ๒๙๓  เรื่อง 404 เรื่อง 327 เรื่อง 
๑.๓ เรื่องท่ีอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

๕  เรื่อง ๒๗  เรื่อง 66 เรื่อง 31 เรื่อง 

ที่มา : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 
ตารางที่ 1.100 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕61 
 

ช่องทางการร้องเรียน  ปีงบประมาณ   
๒๕๕๘ ๒๕๕๙  ๒๕60 2561 
จำนวนเรื่อง จำนวนเรื่อง จำนวนเรื่อง จำนวนเรื่อง 

๑. เว็บ (๑๑๑๑)   ๑ ๒๑ 74 59 
๒. ด้วยตัวเอง ๑๒๒ ๓๒๘ 299 209 
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ช่องทางการร้องเรียน  ปีงบประมาณ   
๒๕๕๘ ๒๕๕๙  ๒๕60 2561 
จำนวนเรื่อง จำนวนเรื่อง จำนวนเรื่อง จำนวนเรื่อง 

๓. ไปรษณีย์ ๒๗ ๓๕ 61 65 
๕. ทางโทรศัพท์ ๙ ๒๘ 21 22 
๖. อื่น ๆ ๑ ๘ 15 3 
รวม ๑๖๐ ๔๒๐ 470 358 

ที่มา : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 
 
ตารางที่ 101 แสดงข้อมูลประเภทเรื่องร้องเรียน ระหว่างปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ – ๒๕61 
 

 จำนวนเรื่องร้องเรียน (ปีงบประมาณ) 

ช่องทางการร้องเรียน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕60 2561 

๑. ขอความช่วยเหลือ ๘๒ ๘๓ 84 79 
๒.ขอความเป็นธรรม ๑๘ ๒๒ 52 77 
๓. พฤติกรรมเจ้าหน้าที่รัฐ ๑๗ ๑๗ 16 13 
๔. แจ้งเบาะแส ๗ ๑๖ 39 19 
๕. ได้รับความเดือดร้อน ๑๘ ๒๔ 42 50 
๖. ปัญหาที่ดิน ๑๘ ๑๕ 10 9 
๗. เรื่องอ่ืน ๆ  - ๒๔๓ 227 111 
รวม ๑๖๐ ๔๒๐ 470 358 

ที่มา : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 
 
ภาพที่ 1.56 แสดงจำนวนเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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 12. คุณภาพชีวิตของคนจังหวัดสตูล ตามตัวชี้วัด จปฐ. ปี 2562 

   ผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕62 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็น
พ้ืนฐาน (จปฐ.) ของจังหวัดสตูลจากทุกครัวเรือนในเขตชนบท จำนวน 71,795 ครัวเรือน ๒๗๐ หมู่บ้าน 56 
ชุมชน   ๓6 ตำบล ๗ อำเภอ มีจำนวนประชากรทั้งหมด  228,816  คน  โดยแยกเป็นเพศชาย  114,133 
คน  เพศหญิง 114,683  คน จัดเก็บระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕62 พบว่า
คุณภาพชีวิตของคนไทยในชุมชนจังหวัดสตูล ตามเครื่องชี้วัด จปฐ. จำนวน 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด สรุปได้ดังนี้ 

หมวดที่ 1   สุขภาพ  มี 7 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑ เด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก 2,500 กรัม ข้ึนไป ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 

562  คน ผ่านเกณฑ์ จำนวน 562 คน  
ตัวชี้วัดที่ ๒ เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน  ใน

รอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 383 คน ผ่านเกณฑ์ จำนวน 369 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 14 คน อำเภอที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 3 คน ละงู 7 ครัวเรือน  มะนัง 4 ครัวเรือน 

ตัวชี้ วัดที่  ๓  เด็กแรกเกิดถึ ง 12 ปี  ได้ รับ วัคซีนป้องกันโรคครบตามตาราง 
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 36,478 คน ผ่านเกณฑ์ จำนวน 36,478 คน   

ตัวชี้วัดที่ ๔ ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ในรอบปีที่
ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 71,795 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน 71,008 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 787 
ครัวเรือน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 441 ครัวเรือน ละงู 309 ครัวเรือน มะนัง 25 ครัวเรือน 
ควนกาหลง 10 ครัวเรือน และควนโดน 2 ครัวเรือน  

     ตัวชี้วัดที่ ๕ ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบำบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่าง
เหมาะสม ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 71,795 ครัวเรือน  ผ่านเกณฑ์จำนวน 71,539 ครัวเรือน   
ไม่ผ่านเกณฑ์  256 ครัวเรือน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ มะนัง  118 ครัวเรือน  เมืองสตูล 66 ครัวเรือน 
ท่าแพ 29 ครัวเรือน ละงู 23 ครัวเรือน  ควนกาหลง 19 ครัวเรือน และควนโดน 1 ครัวเรือน  

     ตัวชี้วัดที่ ๖ คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี  ในรอบปีที่ผ่านมา 
สำรวจทั้งหมด  117,980 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 101,018 คน ไม่ผ่านเกณฑ์  16,966 คน  อำเภอที่ไม่
ผ่านเกณฑ์ ได้แก่  เมืองสตูล 9,736 คน  ละงู 2,655 คน ควนโดน 1,317 คน ท่าแพ 1,166 คน        
ควนกาหลง 1,046 คน มะนัง  878 คน และทุ่งหว้า 168 คน  

     ตัวชี้ วัดที่ ๗ คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ  
30 นาที ในรอบปีที่ผ่านมา สำรวจทั้งหมด 217,437 คน  ผ่านเกณฑ์ จำนวน 216,163 คน   ไม่ผ่านเกณฑ์ 
1,274 คน  อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 598 คน ควนกาหลง 235 คน ควนโดน 163 คน ท่าแพ 
161 คน มะนัง 67 คน และละงู 50 คน 

หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชี้วัด 
     ตัวชี้ วัดที่  ๘  ครัวเรือนมีความม่ันคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร  

ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 71,795 ครัวเรือน  ผ่านเกณฑ์จำนวน 69,559 ครัวเรือน  ไม่ผ่านเกณฑ์ 
2,236 ครัวเรือน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่  มะนัง 860 ครัวเรือน ทุ่งหว้า  852 ครัวเรือน เมืองสตูล 
511 ครัวเรือน ควนกาหลง 6 ครัวเรือน ท่าแพ 4 ครัวเรือน ละงู 2 ครัวเรือน และควนโดน 1 ครัวเรือน   

     ตัวชี้วัดที่ ๙ ครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อย 
คนละ 5 ลิตรต่อวัน ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 71,795 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน 71,694 
ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 101 ครัวเรือน อำเภอที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 86 ครัวเรือน มะนัง 14 
ครัวเรือน และ ละงู 1 ครัวเรือน 
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     ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน       
ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 71,795  ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน  71,669 ครัวเรือน  ไม่ผ่ านเกณฑ์  
126  ครัวเรือน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 102 ครัวเรือน มะนัง 17 ครัวเรือน ละงู 4 ครัวเรือน 
ควนโดน 1 ครัวเรือน ควนกาหลง 1 ครัวเรือน และ ท่าแพ 1 ครัวเรือน 

     ตัวชี้ วัดที่  ๑๑  ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และ 
ถูกสุขลักษณะ ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 71,795  ครัวเรือน  ผ่านเกณฑ์จำนวน  65,154  ครัวเรือน  
ไม่ผ่านเกณฑ์ 6,641 ครัวเรือน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 5,809 ครัวเรือน ควนกาหลง 453 
ครัวเรือน มะนัง 311 ครัวเรือน ละงู 55 ครัวเรือน ท่าแพ 7 ครัวเรือน และควนโดน 6 ครัวเรือน  

     ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด  
71,795 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน  71,656 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์  139  ครัวเรือน  อำเภอที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ได้แก่ ควนกาหลง 87 ครัวเรือน มะนัง 27 ครัวเรือน เมืองสตูล 13 ครัวเรือน ควนโดน 6 ครัวเรือน 
ละงู 4 ครัวเรือน และ ท่าแพ 2 ครัวเรือน 

     ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัย และภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี  ในรอบปีที่
ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 71,795 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน 69,971 ครัวเรือน  ไม่ผ่านเกณฑ์ 1,824 
ครัวเรือน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 1,646 ครัวเรือน มะนัง 101 ครัวเรือน ควนกาหลง 40 
ครัวเรือน ละงู 28 ครัวเรือน ควนโดน 8 ครัวเรือน และท่าแพ 1 ครัวเรือน 

     ตัวชี้ วัดที่ ๑๔ ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ในรอบปีที่ผ่านมา 
สำรวจทั้งหมด 71,795 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน 71,773 ครัวเรือน  ไม่ผ่านเกณฑ์ 22  ครัวเรือน   
อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่  เมืองสตูล 14 ครัวเรือน ควนกาหลง 5 ครัวเรือน ควนโดน 1 ครัวเรือน ท่าแพ 1 
ครัวเรือน และมะนัง 1 ครัวเรือน 

หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด 
     ตัวชี้วัดที่ ๑๕ เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน  

ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 8,474 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 8,469 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 5  คน  อำเภอที่ไม่
ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 3 คน ควนโดน 1 คน และ มะนัง 1 คน 

     ตัวชี้วัดที่ ๑๖ เด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ในรอบปีที่ผ่านมา   
ที่สำรวจทั้งหมด 32,411 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 32,377 คน  ไม่ผ่านเกณฑ์ 34  คน  อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ได้แก่ เมืองสตูล 29 คน ควนกาหลง 5 คน  

     ตัวชี้วัดที่ ๑๗ เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า ในรอบปีที่ผ่านมา 
สำรวจทั้งหมด 1,129 คน  ผ่านเกณฑ์จำนวน  1,118  คน ไม่ผ่านเกณฑ์  11 คน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ได้แก่ ท่าแพ 6 คน เมืองสตูล 4 คน และมะนัง 1 คน  

     ตัวชี้วัดที่ ๑๘ คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและ 
ยังไม่มีงานทำ ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ  ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 60 คน  ผ่านเกณฑ์จำนวน  
60 คน   

     ตัวช้ีวัดที่ ๑๙ คนอายุ 15 -59 ปี เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้  ในรอบปีที่
ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 149,997 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 149,709 คน  ไม่ผ่านเกณฑ์ 288 คน  อำเภอ 
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล  147 คน มะนัง 35 คน ควนโดน 33 คน ละงู 29 คน ท่าแพ 20 คน    
ควนกาหลง 18 คน และทุ่งหว้า 6 คน 
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หมวดที่ 4 การมีงานทำและรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด 
     ตัวชี้วัดที่ ๒๐ คนอายุ 15–59 ปี มีอาชีพและรายได้  ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 

125,904 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 123,813 คน ไม่ผ่านเกณฑ์  2,091 คน  อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้แก่ 
เมืองสตูล 1,369 คน ท่าแพ 263 คน มะนัง 215 คน ควนกาหลง 133 คน ละงู 92 คน และ ควนโดน 19 
คน 

     ตัวชี้วัดที่ ๒๑ คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้  ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจ
ทั้งหมด 34,755 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน  31,085  คน ไม่ผ่านเกณฑ์  3 ,670 คน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ได้แก่ เมืองสตูล 2,457 คน ละงู 388 คน ท่าแพ 320 คน ควนกาหลง 189  คน มะนัง 185 คน และ 
ควนโดน 131 คน 

     ตัวชี้วัดที่  ๒๒  รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี  ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 
71,795  ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน  71,785 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 10 ครัวเรือน อำเภอที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ได้แก่ มะนัง 10 ครัวเรือน  

     ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด  71,795  
ครัวเรือน  ผ่านเกณฑ์จำนวน  55,199 ครัวเรือน  ไม่ผ่านเกณฑ์  16,596  ครัวเรือน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ได้แก่ เมืองสตูล 9,726 ครัวเรือน ละงู 1,911 ครัวเรือน ควนกาหลง 1,784 ครัวเรือน มะนัง 1,287 
ครัวเรือน ท่าแพ 1,120 ครัวเรือน ควนโดน 404 ครัวเรือน และทุ่งหว้า 364 ครัวเรือน 

หมวดที่ 5  ค่านิยม  มี 8 ตัวชี้วัด 

     ตัวชี้วัดที่  ๒๔  คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด  228,816 
คน  ผ่านเกณฑ์จำนวน 223,996 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 4,820 คน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ ควนกาหลง 
1,535 คน มะนัง 1,248 คน เมืองสตูล 968 คน ทุ่งหว้า 560 คน ละงู 379 คน และท่าแพ 130 คน  

     ตัวช้ีวัดที่ ๒๕  คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่   ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 228,816  
คน  ผ่านเกณฑ์จำนวน  199,456  คน  ไม่ผ่านเกณฑ์  29,360 คน   อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ ละงู 
8,130 คน เมืองสตูล 8,116 คน ควนกาหลง 4,139 คน ท่าแพ 2,761 คน ควนโดน 2,119 คน มะนัง  
ทุ่งหว้า 2,094 คน และ 2,001 คน  

     ตัวชี้ วัดที่  ๒๖ คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์  
ละ 1 ครั้ง ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 217,437  คน  ผ่านเกณฑ์จำนวน  217,079  คน  ไม่ผ่าน
เกณฑ์  358 คน  อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ มะนัง 198 คน เมืองสตูล 123 คน ควนกาหลง 31 คน  
ควนโดน 3 คน ละงู 2 คน และท่าแพ 1 คน  

     ตัวชี้วัดที่ 27  ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน   
ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 35,025 คน  ผ่านเกณฑ์จำนวน 35,025 คน   

     ตัวชี้วัดที่  ๒๘ ผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน   
ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 2,296  คน  ผ่านเกณฑ์จำนวน  2,296  คน  

     ตัวชี้วัดที่ ๒๙ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ  หรือ
ภาคเอกชน  ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 3,243 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 3,243 คน  

     ตัวชี้วัดที่ ๓๐ ครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือ
ท้องถิ่น ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 71,795  ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน  71,543 ครัวเรือน  ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 252 ครัวเรือน  อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 131 ครัวเรือน ท่าแพ 65 ครัวเรือน มะนัง 
51 ครัวเรือน ละงู 3 ครัวเรือน และควนกาหลง 2 ครัวเรือน   
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     ตัวชี้วัดที่ ๓1 ครอบครัวมีความอบอุ่น ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 71,795  
ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน  71,699  ครัวเรือน  ไม่ผ่านเกณฑ์ 96 ครัวเรือน  อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ 
เมืองสตูล 51 ครัวเรือน มะนัง 35 ครัวเรือน ควนกาหลง 6 ครัวเรือน และละงู 4 ครัวเรือน  

ตารางท่ี 1.102 สรุปรายได้เฉลี่ยครัวเรือน จังหวัดสตูล 
ลำดับท่ี อำเภอ รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 

1 ละงู 59,842.83 

2 ควนโดน 59,466.59 

3 ทุง่หว้า 57,996.02 

4 มะนัง 57,952.87 

5 ควนกาหลง 57,739.65 

6 เมืองสตูล 56,986.13 

7 ท่าแพ 51,681.47 

รายได้เฉลี่ย 57,553.14 
 

ตารางท่ี 1.103 สรุปรายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน  จังหวัดสตูล 
ลำดับท่ี อำเภอ รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี 

1 เมืองสตูล 49,126.35 

2 ละงู 46,507.46 

3 ทุ่งหว้า  46,132.35 

4 มะนัง 45,071.47 

5 ควนโดน 43,649.06 

6 ควนกาหลง 41,971.35 

7 ท่าแพ 38,147.09 

รายจ่ายเฉลี่ย 45,626.15 

สรุประดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนของจังหวัดสตูล 
ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนจังหวัดสตูล ปี 2562    8.13 

ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนระดับอำเภอเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 
1) อำเภอละงู    8.57 
2) อำเภอทุ่งหว้า    8.40 
3 อำเภอท่าแพ    8.34 
4) อำเภอควนโดน     8.08 
5) อำเภอเมืองสตูล    7.98 
6) อำเภอมะนัง    7.64 
7) อำเภอควนกาหลง     7.58 
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ตัวช้ีวัดที่มีการผ่านเกณฑ์มากที่สุด  3  ลำดับแรก 
1) ตัวช้ีวัดที่ 27  ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน   ในรอบปี

ที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 35,025 คน  ผ่านเกณฑ์จำนวน 35,025 คน   
2) ตัวชี้วัดที่ ๒๘ ผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน   ในรอบปีที่

ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 2,296  คน  ผ่านเกณฑ์จำนวน  2,296  คน   
3) ตัวชี้วัดที่ ๒๙ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน  ใน

รอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 3,243 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 3,243 คน   

ตัวช้ีวัดที่มีไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด  3 ลำดับแรก 

1) ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด  71,795  ครัวเรือน  
ผ่านเกณฑ์จำนวน  55,199 ครัวเรือน  ไม่ผ่านเกณฑ์  16,596  ครัวเรือน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมือง
สตูล 9,726 ครัวเรือน ละงู 1,911 ครัวเรือน ควนกาหลง 1,784 ครัวเรือน มะนัง 1,287 ครัวเรือน ท่าแพ 
1,120 ครัวเรือน ควนโดน 404 ครัวเรือน และทุ่งหว้า 364 ครัวเรือน  

2) ตัวชี้วัดที่ ๖ คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี  ในรอบปีที่ผ่านมา สำรวจ
ทั้งหมด  117,980 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 101,018 คน ไม่ผ่านเกณฑ์  16,966 คน  อำเภอที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ได้แก่  เมืองสตูล 9,736 คน  ละงู 2,655 คน ควนโดน 1,317 คน ท่าแพ 1,166 คน ควนกาหลง 
1,046 คน มะนัง  878 คน และทุ่งหว้า 168 คน 
 3) ตัวชี้วัดที่ ๒๕  คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่   ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 228,816  คน  
ผ่านเกณฑ์จำนวน  199,456  คน  ไม่ผ่านเกณฑ์  29,360 คน  อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ ละงู 8,130 
คน เมืองสตูล 8,116 คน ควนกาหลง 4,139 คน ท่าแพ 2,761 คน ควนโดน 2,119 คน มะนัง  ทุ่งหว้า 
2,094 คน และ 2,001 คน 

 13. ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index : HA)  
  ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index : HA)  เป็นเครื่องมือประเมิน

ความก้าวหน้าของคนในระดับจังหวัด ประกอบด้วย 8 ดัชนีย่อยคือ 1) ด้านสุขภาพ 2)ด้านการศึกษา 3) ด้าน
ชีวิตการงาน 4) ด้านรายได้ 5) ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 6) ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน 7) ด้าน
การคมนาคมและการสื่อสาร และ 8) ด้านการมีส่วนร่วม โดยดัชนีย่อยในแต่ละด้าน มี 4 ตัวชี้วัดเท่าๆ กัน รวม
ตัวชี้วัดทั้งหมด 32 ตัวชี้วัด 
ตารางท่ี 1.104  แสดงชนิดความก้าวหน้าของคน จำแนกตามมิติ 
 

มิติย่อย คะแนน ลำดับท่ี 
2558 2560 2562p 2558 2560 2562 

ดัชนีย่อยด้านสุขภาพ 0.5840 0.5548 0.5474 53 49 48 
ดัชนีย่อยด้านการศึกษา 0.3732 0.3423 0.3737 49 48 46 
ดัชนีย่อยด้านชีวิตการงาน 0.5815 0.5454 0.5759 74 75 74 
ดัชนีย่อยด้านรายได้ 0.6017 0.5567 0.5477 31 40 39 
ดัชนีย่อยด้านที่อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อม 

0.8476 0.8459 0.8488 46 53 55 

ดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและ
ชุมชน 

0.5760 0.5615 0.6359 60 58 40 

ดัชนีย่อยด้านการคมนาคมและการ 0.5865 0.7408 0.7555 25 13 14 
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มิติย่อย คะแนน ลำดับท่ี 
2558 2560 2562p 2558 2560 2562 

สื่อสาร 
ดัชนีย่อยด้านการมีส่วนร่วม 0.6207 0.5314 0.5529 44 36 33 
ดัชนีความก้าวหน้าของคน 0.5841 0.5677 0.5893 59 57 50 
 

ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ข้อมูล ณ กันยายน 2562 

จากข้อมูลผลความความก้าวหน้าของคนจังหวัดสตูล ในภาพรวม ปี 2558-2462 มีค่าดัชนี
ความก้าวหน้าการพัฒนาคน ปี 2562 เท่ากับ 05.893 เป็นลำดับที่ 50 ของประเทศ ใกล้เคียงกับปี 2558 
มีค่าเท่ากับ 0.5841 เมื่อพิจารณาดัชนีย่อยพบว่า การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมมีความก้าวหน้า
มากที่สุดคือมีค่าดัชนี 0.8488  รองลงมาเป็นด้านการคมนาคมและการสื่อสาร ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน 
ด้านชีวิตการงาน ด้านรายได้ ด้านสุขภาพ  ด้านการมีส่วนร่วม ส่วนด้านการศึกษามีความก้าวหน้าน้อยที่สุด คือ
มีค่าดัชนี 0.3737  ด้านสุขภาพ ด้านรายได้ มีแนวโน้มความก้าวหน้าลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้านการคมนาคม
และการสื่อสาร มีแนวโน้มความก้าวหน้าเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ด้านขีวิตการงานมีความก้าวหน้าน้อยที่สุด
ติด 1 ใน 5 ระดับประเทศ จังหวัดควรมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนในจังหวัดให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างพ้ืนที่ พัมนาระบบประเมิน
คุณภาพการศึกษาที่ยึดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก  
 

 ด้านความม่ันคง 
    1. อาชญากรรม 
ตารางท่ี 1.105 แสดงข้อมูลสถิติคดีอาญา4 กลุ่ม ของ ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ระหว่างปี  2559 - 2561 

ประเภทความผดิ  ม.ค.- ธ.ค.60   ม.ค. - ธ.ค.61 
 เพิ่ม/
ลด  

 ผลการปฏิบัติ  

  แจ้ง   จับ   แจ้ง   จับ    ร้อยละ   เป้าหมาย  
 1. คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ (รวม)  102 57 110 68 8 7.84 58.91 
      1.1 ฆ่าผู้อื่น (คดีอุกฉกรรจ์)  13 8 11 6 -2 -15.38 67.80 
      1.2 ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย  0 0 1 1 1 0 80.00 
      1.3 พยายามฆ่า  5 3 10 7 5 100 58.02 
      1.4 ทำร้ายร่างกาย  61 37 55 32 -6 -9.84 58.33 
      1.5 ข่มขืนกระทำชำเรา  15 5 23 17 8 53.33 52.63 
      1.6 ข่มขืนกระทำชำเรา 8 4 10 5 2 25.00 52.78 
 2. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (รวม)  255 116 139 135 64 25.10 50.18 
      2.1 ปล้นทรัพย์  1 0 0 0 -1 -100 71.43 
      2.2 ชิงทรัพย์  1 1 3 2 2 200 68.18 
      2.3 วิ่งราวทรัพย์  9 5 5 3 -4 -44.44 58.97 
      2.4 ลักทรัพย์  167 65 201 86 34 20.36 43.30 
      2.5 กรรโชกทรัพย์  1 1 1 1 0 0.00 50.00 
      2.6 ฉ้อโกง  19 9 28 7 9 47.37 42.42 
      2.7 ยักยอกทรัพย ์ 16 7 20 8 4 25.00 48.48 
      2.8 ทำให้เสียทรัพย ์ 10 8 19 8 9 90.00 51.85 
      2.9 รับของโจร 3 2 6 4 3 100 66.67 
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ประเภทความผดิ  ม.ค.- ธ.ค.60   ม.ค. - ธ.ค.61 
 เพิ่ม/
ลด  

 ผลการปฏิบัติ  

  แจ้ง   จับ   แจ้ง   จับ    ร้อยละ   เป้าหมาย  
      2.10 ลักพาเรียกค่าไถ ่ 0 0 0 0 0 0 0 
      2.11 วางเพลิง 0 0 3 2 3 0 0 
      2.12 อ่ืนๆ 28 18 33 14 5 17.86 60.98 
 3.ฐานความผิดพิเศษ  273 105 205 141 -68 -24.78 68.78 
      3.1 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์  

0 0 1 1 1 0 100 

      3.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก  0 0 0 0 0 0 0 
      3.3 พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ  12 5 7 7 -5 -41.67 100 
      3.4 พ.ร.บ.สิทธิบัตร  0 0 0 0 0 0 0 
      3.5 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า  12 12 6 6 -6 -50.00 100 
      3.6 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผดิ
ทางคอมพิวเตอร ์

4 1 4 1 0 0 25 

      3.7 ความผิดเกี่ยวกับบัตร
อิเล็กทรอนิกส์  

0 0 1 1 1 0 100 

      3.8 พ.ร.บ.ป่าไม้  112 18 39 13 -73 -65.18 33.33 
      3.9 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาต ิ 40 7 12 3 -28 -70.00 25.00 
      3.10 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ  9 0 6 1 -3 -33.33 16.67 

      3.11 พ.ร.บ.สงวนและคุม้ครองสัตว์ป่า  4 4 3 2 -1 -25.00 66.67 

      3.12 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535   

21 5 11 1 -10 -47.62 9.09 

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

      3.14 พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน  0 0 1 0 1 0 0 

      3.15 พ.ร.บ.ศลุกากร  35 30 52 44 17 48.57 84.62 
     3.16 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 

0 0 0 0 0 0 0 

      3.17 พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกิน
อัตรา  

24 23 62 61 38 158.33 98.39 

4. คดีความผิดทีร่ัฐเป็นผู้เสียหาย  4157 4341 4784 5113 627 15.08  
     4.1 ยาเสพติด  3719 3800 4308 4467 589 15.84  
         4.1.1 ผลติ  358 426 124 175 -234 -65.36  
         4.1.2 นำเขา้  30 30 28 28 -2 -6.67  
         4.1.3 ส่งออก 0 0 0 0 0 0  
         4.1.4 จำหน่าย  35 37 38 38 3 8.57  
         4.1.5 ครอบครองเพื่อจำหน่าย 423 432 428 461 5 1.18  
         4.1.6 ครอบครอง 1646 1662 156 1646 -77 -4.68  
         4.1.7 เสพยาเสพตดิ 1227 1213 2119 2117 892 72.70  
         4.1.8 อื่นๆ 0 0 2 2 2 0  
      4.2 อาวุธปืนและวัตถุระเบิด  262 267 264 261 2 0.76  
         4.2.1 อาวุธปืนสงคราม  9 9 8 7 -1 -11.11  
         4.2.2 อาวุธปืนธรรมดา  ไม่มี
ทะเบียน 

154 157 167 161 13 8.44  
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ประเภทความผดิ  ม.ค.- ธ.ค.60   ม.ค. - ธ.ค.61 
 เพิ่ม/
ลด  

 ผลการปฏิบัติ  

  แจ้ง   จับ   แจ้ง   จับ    ร้อยละ   เป้าหมาย  
         4.2.3 อาวุธปืนธรรมดา  มีทะเบียน 75 78 59 60 -16 -21.33  
         4.2.4 วัตถสุงคราม  0 0 1 1 1 0  
         4.2..5 อื่น ๆ 24 23 29 32 5 20.83  
    4.3 การพนัน 122 222 171 337 49 40.16  
         4.3.1 บ่อนการพนัน  1 31 0 0 -1 -100  
         4.3.2 สลากกินรวบ  20 20 19 19 -1 -5  

         4.3.3 ทายผลฟตุบอลตา่งประเทศ  46 44 77 92 31 64.39  

         4.3.4 การพนันอ่ืนๆ   55 127 75 226 20 36.36  
      4.4 ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สือ่ สิ่งพิมพ์
ลามกอนาจาร  

0 0 0 0 0 0  

      4.5 ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้า
เมือง  

14 14 26 33 12 85.71  

      4.6 ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปรามปรามการค้าประเวณี  

35 33 13 13 -22 -62.86  

      4.7 ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ  1 1 1 1 0 0.00  

      4.8 ความผิดเกี่ยวกับการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

4 4 1 1 -3 -75.00  

ฐานความผดิโจรกรรมรถยนต ์ 2 1 0 0 -2 -100  

ฐานความผดิรถจักรยานยนต ์ 5 2 17 6 12 240  

 ที่มา : กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล  ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม  25๖2 
 

ตาราง 1.106 แสดงสถิติคดีอาญา 4 กลุ่มเปรียบเทียบ ระหว่างปะ 2557 - 2561 
ประเภทความผดิ 2557 2558 2559 2560 2561 

รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ 
1. คดีความผิด
เกี่ยวกับชีวิต
ร่างกายและเพศ 

127 70 124 74 93 65 101 56 110 68 

2. คดีความผิด
เกี่ยวกับทรัพย ์

337 200 358 182 327 152 255 115 139 135 

3. คดีความผิด
พิเศษ 

240 82 224 81 121 65 273 96 205 141 

4. คดีความผิดที่
รัฐเป็นผูเ้สียหาย 

3,453 3,979 3,796 4,293 3,595 4,139 4,157 4,337 4,784 5,113 

ที่มา : กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดสตูลข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562 
 
 
 

การวิเคราะห์ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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การเปรียบเทียบสถิติคดีอาญาทั้ง  ๔ กลุ่ม จะเห็นว่า ในห้วงปีที่ผ่านมา ภาพรวมการรับแจ้งในคดี
กลุ่ม 1 "คดีเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ" ลดลง การรับแจ้งภาพรวมลดลงโดยเฉพาะคดีฆ่าผู้อ่ืน 12 ราย ใน
คดีกลุ่ม 2 "คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ การรับแจ้งลดลง โดยเฉพาะคดีลักทรัพย์ลดลง 32 ราย มีเพียงคดี
วิ่งราวทรัพย์ ที่เพ่ิมขึ้น 1 ราย แต่ในคดีกลุ่ม 3 ความผิดพิเศษ ภาพรวมทีการรับแจ้งเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในคดี
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ศุลกากร เพิ่มขึ้น 48 คดี และพ.ร.บ.ห้ามรีดดอกเบี้ยเกินอัตรา เพิ่มขึ้น 63 คดี คดีกลุ่ม 4 คดีที่
รัฐเป็นผู้เสียหาย ภาพรวมการรับแจ้งเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะคดียาเสพติด 1372 คดี แต่มีผลการจับกุมมากขึ้น คดี
อาวุธปืนและวัตถุระเบิดเพ่ิมขึ้น 106 คดี คดีเกี่ยวกับการพนันเพ่ิมขึ้น 54 คดี, คดีคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย 
เพ่ิมขึ้น 13 คดี แต่ในภาพรวมการจับกุมเพ่ิมขึ้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงกำหนดแผนมาตรการ
ปราบปรามอาชญากรรมปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนปฏิบัติการ “พิทักษ์ภัยให้ประชาชน 2562” เน้น
งานสำคัญ 4 ด้าน คือ 1) งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุก ป้องกันไม่ให้มีเหตุเกิดขึ้น ด้วยการ
พัฒนาการจัดระบบสายตรวจ ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย โดยใช้แอปพลิเคชัน 
Police I Lert U, และให้ทุกสถานีตำรวจ ระดมกวาดล้างอาชญากรรมห้วงเวลาการปฏิบัติไม่น้อยกว่า 10 วัน
ต่อเดือน และทำการปิดล้อมตรวจค้นทุกวันที่ 10, 20 และ 30 ของทุกเดือน  2) งานการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน สร้างชุมชนเข้มแข็ง ร่วมป้องกันอาชญากรรม 3) งานปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ และ 4) การ
ขับเคลื่อนนโยบายและการวิเคราะห์ประเมินผล ในส่วนของการปราบปรามยาเสพติด จะกำหนดแผนงานสกัด
กั้นยาเสพติด โดยทำการตั้งจุดตรวจด่านตรวจทั่วทั้งพ้ืนที่ เพ่ือจับกุมผู้กระทำความผิดรายสำคัญ ควบคู่ไปกับ
การดำเนินการตามแผนป้องกันยาเสพติด มีแผนงานการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในเด็ก เยาวชน และ
สถานศึกษา โดยระดับประถมศึกษา ได้จัดครู D.A.R.E. เพ่ือให้ความรู้และทักษะในการป้องกันยาเสพติดแก่เด็ก 
และได้จัดอบรมสัมมนาเพ่ิมศักยภาพครูตำรวจ D.A.R.E. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยา
เสพติด 

2.ปัญหายาเสพติด 
          สถานการณ์การค้าและการระบาดยาเสพติด  
         ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง ยาเสพติดที่มีการค้าและการแพร่ระบาดครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ซึ่งจาก
ข้อมูลการจับกุมและข้อมูลการข่าว 6 เดือนแรก (ห้วงตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) พบว่า ยังคงมีการ
นำเข้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยยาเสพติดที่มีการนำเข้าได้แก่ พืชกระท่อม ซึ่งรูปแบบการนำเข้ายังคงเป็น
รูปแบบการนำเข้ามาพร้อมตัวบุคคล และการซุกซ่อนในยานพาหนะ ทั้งรถยนต์ เรือประมง โดยพ้ืนที่               
ที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดและสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จะใช้ช่องทาง
ด่านศุลกากร และตามช่องทางธรรมชาติในพ้ืนที่ชายแดนที่มีอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซีย ได้แก่ จุดตรวจ
พิสุทธิ์ศักดิ์ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ด่านศุลกากรวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล และช่องทาง
ธรรมชาติทั้งทางบกและทางน้ำตามแนวชายแดนต่าง ๆ ได้แก่ บริเวณพ้ืนที่ชายแดน อำเภอเมืองสตูล       
อำเภอควนโดน และ อำเภอท่าแพ 
  การส่งออก 
  จากสถิติข้อมูลการจับกุมในห้วงตุลาคม 2561 – มีนาคม  2562 ยังไม่พบการจับกุมข้อหา
ส่งออกยาเสพติดไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ตัวยาที่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ 
  ยาเสพติดที่มีการค้าและการแพร่ระบาดมากในพ้ืนที่ จั งหวัดสตูล อันดับ 1 ยาบ้ า           
(ร้อยละ 54.63) อันดับ 2 พืชกระท่อม (ร้อยละ 40.44) อันดับ 3 กัญชาแห้ง (ร้อยละ 2.18) อันดับ 4 ไอซ์ 
(ร้อยละ 1.71) 
 
  กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด 
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  กลุ่มเป้าหมายหลักยังคงเป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน และมีการกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ 
มากขึ้น เช่น กลุ่มนักเรียน นักศึกษา กลุ่มผู้ทำงานรับจ้าง หรือกลุ่มว่างงาน 
ตารางท่ี 1.107 ข้อมูลการค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
 

  ปีงบประมาณ อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 
2558 อำเภอเมืองสตูล 29.53% อำเภอละงู 24.13% อำเภอควนโดน 11.44% 
2559 อำเภอเมืองสตูล 30.82% อำเภอละงู 25.31% อำเภอท่าแพ 10.65% 
2560 อำเภอเมืองสตูล 30.41% อำเภอละงู 22.99% อำเภอท่าแพ 11.22% 
2561 อำเภอเมืองสตูล 29.47% อำเภอละงู 21.45% อำเภอท่าแพ 12.20% 

ข้อมูลระหว่างห้วงตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 จากสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 9  
คำอธิบาย ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ความรุนแรง ประกอบด้วย ผลการจับกุมคดียาเสพติด 
ผลการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ข้อมูลด้านการข่าวที่ระบุพ้ืนที่การแพร่ระบาด 
  จากสถิติการจับกุมคดียาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดสตูล ห้วง 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 – 
มีนาคม 2562) มีการจับกุมทั้งสิ้น จำนวน 2,107 คดี ผู้ต้องหา 2,237 ราย โดยมีสถิติการจับกุมมาก      
เป็นอันดับ 5 ในพ้ืนที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง พบว่ามีการจับกุมเพ่ิมขึ้น (6.95%) โดยมีการจับกุมเพ่ิมขึ้น  
ในทุกอำเภอ อำเภอที่มีสถิติการจับกุมสูงสุดในจังหวัดสตูล คือ อำเภอเมืองสตูล อำเภอละงู และ อำเภอท่าแพ       
 

ผลการดำเนินงานระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) 
 ผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2562 ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 –         
20 มิถุนายน 2562 
 1.  ด้านการป้องกันยาเสพติด 
ตารางท่ี 1.108 แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
 

มีการพัฒนาทักษะสมองเพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกนัยาเสพติดในเด็ก

ปฐมวัย 

นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6 
ได้รับการสร้างภูมิฯ 

โรงเรียนมัธยม อาชีวะ และ
อุดมศึกษา มีกิจกรรมป้องกัน 

เป้าหมาย 
(แห่ง) 

ผล 
(แห่ง) 

เป้าหมาย 
(คน) 

ผล 
(คน) 

เป้าหมาย 
(แห่ง) 

ผล 
(แห่ง) 

302 
184 

(61%) 
28,150 

14,783 
(53%) 

81 
43 

(53%) 
  
 ด้านการปอ้งกันยาเสพติด : แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดกลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ 
 เป้าหมาย :   1.  กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ (สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป) 
       2.  กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ (สถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน) 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 1.109  แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดกลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ 

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด 
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กิจกรรมรณรงค ์
ให้ความรู้เพื่อป้องกันยา

เสพติด 
ในสถานประกอบการ 

มยส. โรงงานสีขาว 
สร้างภมูิคุ้มกันยาเสพติด 
โดยอาสาสมัครแรงงาน 

 

เป้าหมาย 
(แห่ง) 

ผล 
(แห่ง) 

เป้าหมาย 
(แห่ง) 

ผล 
(แห่ง) 

เป้าหมาย 
(แห่ง) 

ผล 
(แห่ง) 

เป้าหมาย 
(แห่ง) 

ผล 
(แห่ง) 

เป้าหมาย 
(คน) 

ผล 
(คน) 

90 
88 

(98%) 
3 0 20 

10 
(50%) 

35 
35 

(100%) 
105 

110 
(105%) 

หมายเหตุ : มยส. อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน ซึ่งจะเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เดือนสิงหาคม 2562 
 

 ด้านการป้องกันยาเสพติด : แผนงานสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 จุดเน้น : ขยายกรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน รวมถึงภาคเอกชน องค์กรต่างๆ            
ทั้งมาตรการป้องกัน บำบัดรักษา และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เพ่ือนำไปสู่ตำบลปลอดภัยยาเสพติด 
 
ตารางท่ี 1.110  แผนงานป้องกันในกลุ่มประชาชนทั่วไป 

หมู่บ้านชุมชน 
ทั้งหมด 

หมู่บ้านไม่ม ี
ปัญหายาเสพตดิ 

หมู่บ้านที่มีปญัหา 
ยาเสพติดน้อย 

หมู่บ้านที่มีปญัหา 
ยาเสพติดปานกลาง 

หมู่บ้านที่มีปญัหา 
ยาเสพติดมาก 

หมู่บ้านกองทนุแม ่

เป้าหมาย 
(แห่ง) 

ผล 
(แห่ง) 

เป้าหมาย 
(แห่ง) 

ผล 
(แห่ง) 

เป้าหมาย 
(แห่ง) 

ผล 
(แห่ง) 

เป้าหมาย 
(แห่ง) 

ผล 
(แห่ง) 

เป้าหมาย 
(แห่ง) 

ผล 
(แห่ง 

เป้าหมาย
(แห่ง) 

ผล 
(แห่ง) 

299 299 
(100%) 

184 184 
(100%) 

76 76 
(100%) 

32 32 
(100%) 

7 7 
(100%) 

198 198 
(100%) 

 
ตารางท่ี 1.111 ด้านการป้องกันยาเสพติด 

อำเภอ 

หมู่บ้านชุมชน 
ทั้งหมด 

หมู่บ้านไม่ม ี
ปัญหายาเสพตดิ 

หมู่บ้านที่มีปญัหา 
ยาเสพติดน้อย 

หมู่บ้านที่มีปญัหา 
ยาเสพติดปานกลาง 

หมู่บ้านที่มีปญัหา 
ยาเสพติดมาก 

หมู่บ้านกองทนุแม ่

เป้าหมาย 
(แห่ง) 

ผล 
(แห่ง) 

เป้าหมาย 
(แห่ง) 

ผล 
(แห่ง) 

เป้าหมาย 
(แห่ง) 

ผล 
(แห่ง) 

เป้าหมาย 
(แห่ง) 

ผล 
(แห่ง) 

เป้าหมาย 
(แห่ง) 

ผล 
(แห่ง 

เป้าหมาย
(แห่ง) 

ผล 
(แห่ง) 

เมืองสตูล 70 70 36 36 31 31 2 2 1 1 33 33 
เทศบาล
เมืองสตูล 

20 20 0 0 17 17 3 3 0 0 9 9 

ควนโดน 31 31 25 25 4 4 1 1 1 1 29 29 
ควน

กาหลง 
32 32 15 15 6 6 10 10 1 1 28 28 

ท่าแพ 31 31 29 29 1 1 0 0 1 1 25 25 
ละงู 61 61 39 39 12 12 9 9 1 1 37 37 

ทุ่งหว้า 35 35 30 30 3 3 1 1 1 1 26 26 
มะนัง 19 19 10 10 2 2 6 6 1 1 19 19 
รวม 299 299 184 184 76 76 32 32 7 7 198 198 

 

หมายเหตุ :  1.  เป้าหมายหมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหายาเสพติด และมีปัญหายาเสพติด มาจากการประเมิน
สถานะหมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ 2/2561 (รอบ เมษายน – สิงหาคม  2561) 
                2.  เป้าหมายหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน มาจากการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพ้ืนที่
เป้าหมายและกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบฯ ให้ดำเนินการ 
 
 
 
ตารางที่ 1.112  ด้านการป้องกันยาเสพติด : แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยเสพติดให้เด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา 
เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ 
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เป้าหมาย (คน) ผลการดำเนินการ (คน) เป้าหมาย (แห่ง) ผลการดำเนินการ (แห่ง) 
80 74 7 7 

 

 2.  ด้านการบำบัดรักษายาเสพติด 
      แผนงานบำบัดรักษาระบบสมัครใจ/บังคับบำบัด/ต้องโทษ 
                เป้าหมาย : ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา ลดอันตรายจากยาเสพติด 
 
ตารางท่ี 1.113  แผนงานบำบัดรักษาและมาตรการทางเลือก 

ภาพรวม 3 ระบบ สมัครใจ (รพ./ค่าย/CBTx) บังคับบำบัด ต้องโทษ 

เป้าหมาย 
ผล 

(คน) 
เป้าหมาย 

ผล 
(คน) 

เป้าหมาย 
ผล 

(คน) 
เป้าหมาย 

ผล 
(คน) 

994 
858 

(86%) 
424 

239 
(56%) 

400 
449 

(112%) 
170 

170 
(100%) 

 

ตารางท่ี 1.114 ด้านการบำบัดรักษายาเสพติด : แผนงานบำบัดรักษาและมาตรการทางเลือก 

ระบบสมัครใจ 
ระบบสมัครใจใน

โรงพยาบาล 
ระบบสมัครใจค่าย

ปรับเปลี่ยนฯ 
CBTx ชุมชนบำบัด 

เป้าหมาย 
(คน) 

ผล 
(คน) 

เป้าหมาย 
(คน) 

ผล 
(คน) 

เป้าหมาย 
(คน) 

ผล 
(คน) 

เป้าหมาย 
(คน) 

ผล 
(คน) 

424 
239 

(56%) 
274 

141 
(51%) 

100 
100 

(100%) 
50 0 

 

ระบบบังคับบำบัด ไม่ควบคุมตัว (รพ.) ควบคุมตัว (คปพ.) 
เป้าหมาย 

(คน) 
ผล 

(คน) 
เป้าหมาย 

(คน) 
ผล 

(คน) 
เป้าหมาย 

(คน) 
ผล 

(คน) 

400 
449 

(112%) 
212 

319 
(150%) 

188 
130 

(69%) 
 

ระบบต้องโทษ เรือนจำ สถานพินจิฯ 
เป้าหมาย 

(คน) 
ผล 

(คน) 
เป้าหมาย 

(คน) 
ผล 

(คน) 
เป้าหมาย 

(คน) 
ผล 

(คน) 

170 
170 

(100%) 
150 

138 
(92%) 

20 
32 

(160%) 
 

ตารางท่ี 1.115  ด้านการบำบัดรักษายาเสพติด : แผนงานติดตามและช่วยเหลือให้กลับคืนสู่สังคม 
 

การติดตามผู้ผ่านการบำบัด การช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด 
เป้าหมาย 

(คน) 
ผลการติดตาม 

(คน) 
ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ 

(คน) 
ผลการช่วยเหลือ 

(คน) 
1,189 999 (84%) 8 0 

  
 
 

3.  ด้านการปราบปรามยาเสพติด 
  เป้าหมาย : ปราบปรามนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ นายทุน ผู้มีอิทธิพล จนท.รัฐที่เก่ียวข้องกับ
ยาเสพติดทุกราย เครือข่ายข้ามชาติและผู้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ตลอดจนนักค้ารายย่อยในหมู่บ้าน ชุมชน 
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 ตารางท่ี 1.116 ด้านการปราบปรามยาเสพติด 

จับกุมทั้งหมด (คดี) 
ต.ค.61 – พ.ค.62 

ผลการจับกุม 
5 ข้อหาสำคัญ (คดี) 
ต.ค.61 – พ.ค.62 

2,788 447 (16%) 
ตารางท่ี 1.117 ข้อมูลแสดงสถิติการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด 

ปีงบ 
ประมาณ  นำเข้า   ผลิต  

 จำหนา่ย/
ครอบครองเพื่อ

จำหน่าย  
 ครอบครอง   เสพ   รวม  

  ราย คน ราย คน ราย คน ราย คน ราย คน ราย คน 

2557 67 79 272 462 330 500 933 1,072 1,482 1,482 3,084 3,595 

2558 13 15 249 374 326 400 1,249 1,429 863 869 2,700 3,087 

2559 38 39 494 737 262 306 1,358 1,469 648 652 2,800 3,203 

2560 37 39 380 544 473 565 1,573 1,780 892 895 3,355 3,823 

2561 1 1 48 67 177 196 571 622 611 614 1,408 1500 

รวม  156  173  1,443  2,184  1,568  1,967  5,684  6,372  4,496  4,512  13,347   15,208  

ที่มา :  ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖2 
คำอธิบาย  ข้อมูลสถิติการจับกุมผู้ต้องหายาเสพติด มาจากผลการจับกุมคดียาเสพติดแยกรายสถานีตำรวจ ทั้ง 
10 สภ. ในพื้นที่จังหวัดสตูล ซึ่งจำแนกตามฐานความผิด 
 จากสถิติการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดปี 2557-2558 มีแนวโน้มลดลง และเพ่ิมขึ้นในปี 2559 -
2560 และลดลงในปี 2561 กลุ่มเยาวชนยังคงเสี่ยงต่อภัยยาเสพติด ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลกำหนดให้การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ประกอบกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของ
หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสตูลในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มีมากขึ้น ทั้ง
กล้อง CCTV เทคโนโลยี ช่องทางสื่อสารเครือข่ายข่าวสารที่ทันสมัยมากขึ้น ทำให้การดำเนินการจับกุมต้องหา
คดียาเสพติดเพ่ิมมากขึ้น หากไม่เร่งปราบปรามจะเกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พฤติกรรมเลียนแบบของเยาวชน  
ตารางท่ี 1.118 ข้อมูลแสดงอัตราการเสพยาเสพติดจำแนกตามประเภทยาเสพติด 

ประจำปี 
จำนวนผู้เสพยาเสพติด (คน) 

ยาบ้า เฮโรอีน กัญชา กระท่อม โคเคน ไอซ์ 
สาร 

ระเหย 
เมธาโดน อื่น รวม 

2557 607 - 254 284 3 36 - - 18 1,202 
2558 527 - 116 121 1 10 1 - 21 797 
2559 158 1 37 212 - 9 - - 19 436 
2560 321 1 20 94 - 26 - 2 6 470 
2561 543 2 34 163 - 46 - 2 10 800 
รวม 2,156 4 461 874 4 127 1 4 74 3,705 

ที่มา : ระบบ บสต. กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

คำอธิบาย ข้อมูลแสดงอัตราการเสพยาเสพติดมาจากผลการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจ บังคับบำบัด    
                    และระบบต้องโทษ ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่มีการรายงานในระบบ บสต. ทั้ง 7 อำเภอ ของจังหวัดสตูล 
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 จากสถิติข้อมูลอัตราการเสพยาเสพติดประเภทต่าง ๆ พบว่าตั้งปี 2559-2561 มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน ปี 2560 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 7.79 และ ปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.21  จึงควร
มีมาตรการในการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดฟ้ืนฟู พร้อมทั้งดำเนินการภายใต้  8 ยุทธศาสตร์หลัก ตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นอกเหนือจากแนวทางดังกล่าวจะมีการเน้นหนักตามบริบท
ของพ้ืนที่สตูล ซึ่งกำหนดให้การเร่งรัดป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญระดับจังหวั ด โดยจะ
ดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 

                (๑.) การดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER 
ONE) ให้ครอบคลุมสถานศึกษา  โรงงานและสถานประกอบการ  หมู่บ้าน/ชุมชน 

      (๒.) กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต/
แนวคิดห่างไกลยาเสพติด ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ใน ๓๔ สถานศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไปทุกสังกัด 

      (๓.) การนำผู้เสพพืชกระท่อมเข้ารับการบำบัดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือ
ศูนย์ขวัญแผ่นดิน เพ่ือหวังมุ่งลดจำนวนผู้เข้าสู่การเสพ/ติด ยาเสพติดชนิดอื่น ๆ ที่ร้ายแรงต่อไป 

      (4.) โครงการปลุกจิตสำนึกด้านจริยธรรม หลักการศาสนา ศีลธรรมในปัจเจกบุคคล ชุมชน 
สังคม อาศัยผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ต้องการให้มีการเปลี่ยน
พฤติกรรมในลักษณะระเบิดจากข้างใน เพ่ือความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา 

  แต่ในปี 2560 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ที่อาจส่งผลต่อความผันผวนทาง
เศรษฐกิจ เช่น การว่างงาน หนี้สิน  เจริญเติบโตของเมือง ความหลากหลายและการเพ่ิมขึ้นของจำนวน
ประชากร ประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน  ปัจจัยทางสังคมและ
เศรษฐกิจเหล่านี้นำมาซึ่งปัญหายาเสพติด ซึ่งต้องปลูกฝั่งคุณธรรมจริยธรรม พิษภัยของยาเสพติดที่ส่งผล
กระทบต่อสังคม ดำเนินการในทุกมิติเพ่ือการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 

 3. สถานการณ์ด้านสาธารณภัย 

            จังหวัดสตูลประสบภัยจากด้านคมนาคมและการขนส่งมากที่สุด รองลงมาเป็นภัยด้านพายุ
และวาตภัย และอัคคีภัยตามลำดับ 

ตารางที่ 1.119 แสดงข้อมูลด้านสาธารณภัยจังหวัดสตูล ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๕ – ๒๕61 

 
ประเภทภัย 

ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี 2560 ปี 2561 
จำนวน
ครั้ง 

ความ
เสียหาย 

จำนวน
ครั้ง 

ความ
เสียหาย 

จำนวน
ครั้ง 

ความ
เสียหาย 

จำนวน
ครั้ง 

ความ
เสียหาย 

จำนวน
ครั้ง 

ความ
เสียหาย 

อุทกภยั/
โคลนถล่ม 

๑ ๖ อำเภอ ๑ ๗ อำเภอ - - 6 7 อำเภอ 12 7 อำเภอ 

พายุหมุน
เขตร้อน/
วาตภยั 

๓๑ ๗ อำเภอ ๔ ๓ อำเภอ ๒๑ ๕ อำเภอ 
๒๖ 

ตำบล 

18 4อำเภอ 
14ตำบล 

61 
 

     

7 อำเภอ 
 

ภัยแล้ง ๑ ๕ อำเภอ ๑ ๒ อำเภอ ๑ ๗ อำเภอ 
๓๓ 

ตำบล 

- - - 
 

- 

อัคคีภัย ๑๔ ๖ 
ครัวเรือน 

๑ ๖๘ 
ครัวเรือน 

๕ ๑ อำเภอ 
๔ ตำบล 

4 3อำเภอ 
4 ตำบล 

15 4 อำเภอ 

การ ๑,๐๙๕ เสียชีวิต ๙๗๗ เสียชีวิต ๘๙๑ เสียชีวิต 1,087 เสียชีวิต  เสียชีวิต 
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ที่มา : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล  
ข้อมูล ณ  เดือน  กุมภาพันธ์ 2562 

สภาพความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดสตูล 

ตารางที่ 1.120แสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๗ – ๒๕61 

เดือน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 2560 2561 
คดี บาดเจ็

บ 

เสียชีวิ
ต 

ค
ดี 

บาดเ
จ็บ 

เสียชีวิ
ต 

คดี บาดเจ็
บ 

เสียชีวิ
ต 

คดี บาดเจ็
บ 

เสียชีวิ
ต มกราคม ๙

๒ 

๑๒ ๙ ๗
๔ 

๓๓ ๗ 71 31 6 81 16 4 

กุมภาพันธ์ ๑
๐
๕ 

๗ ๕ ๘
๑ 

๔๑ ๑๐ 81 36 5 67 14 5 
มีนาคม ๘

๑ 

๗ ๑๔ ๗
๕ 

๕๔ ๑๑ 84 30 8 96 12 5 
เมษายน ๖

๒ 

๑๘ ๕ ๕
๒ 

๒๗ ๓ 89 34 8 111 17 3 
พฤษภาคม ๗

๘ 

๑๓ ๑ ๕
๕ 

๒๓ ๔ 72 30 4 73 3 2 
มิถุนายน ๘

๐ 

๖ ๔ ๘
๑ 

๓๖ ๖ 118 70 17 83 2 4 
กรกฎาคม ๗

๑ 

๒๐ ๓ ๘
๑ 

๓๖ ๑๐ 107 38 5 75 10 5 
สิงหาคม ๘

๔ 

๒๕ ๗ ๘
๔ 

๖๒ ๕ 118 51 9 34 35 7 
กันยายน ๙

๒ 

๓๕ ๐ ๙
๓ 

๒๘ ๖ 91 45 4 46 48 5 
ตุลาคม ๖

๓ 

๓๓ ๖ ๗
๖ 

๒๘ ๓ 98 42 6 62 63 8 
พฤศจิกาย
น 

๘
๒ 

๓๐ ๘ ๗
๐ 

๔๔ ๒ 86 27 5 31 33 7 
ธันวาคม ๘

๗ 

๒๙ ๖ ๖
๙ 

๔๘ ๔ 72 11 3 50 53 6 
รวม ๙

๗
๗ 

๒๓๕ ๖๘ ๘
๙
๑ 

๔๖๐ ๗๑ 108
7 

445 80 812 303 61 

ที่มา : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ  เดือน  กุมภาพันธ์ 2562 

งานด้านสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

การช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีเกิดภัยพิบัติ ให้ใช้งบประมาณเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน              
หรือสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามความจำเป็นและเหมาะสม วงเงินไม่เกิน ๒๐ ล้าน
บาท ซึ่งต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยจังหวัดเป็นอำนาจของ ผู้ว่า
ราชการจังหวัด หากวงเงินดังกล่าวไม่เพียงพอ สามารถขอขยายเพ่ิมเติมจากกระทรวงการคลัง 

 
 
 

ตารางท่ี 1.121 สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ (๒๐  ล้านบาท)  ประจำปีงบประมาณ ๒๕61 

ยอดสะสมการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย   
 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 

คมนาคม/
ขนส่ง 

๔๖/
บาดเจ็บ
๑๑๔ 

๖๘/
บาดเจ็บ
๒๓๕ 

๗๑/
บาดเจ็บ 
๔๖๐ 

80 / 
บาดเจ็บ 
445 

61 / 
บาดเจ็บ 
303 
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อุทกภัย ๙๔๘,๐๑๔.๕๐ บาท 5,699,641.50 บาท 627,707.50 
ภัยแล้ง ๖,๘๕๐,๒๐๐.๒๕ บาท - - 
วาตภัย ๑๑๔,๙๓๕.๐๐ บาท 240,615.50 บาท 606,810.50 
อ่ืนๆ (อัคคีภัย) - - 99,56.50 
รวมทั้งสิ้น ๗,๙๑๓,๑๔๙.๗๕ บาท 5,940,257 บาท 1,334,080.00 

ที่มา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล 
ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2562 

 

 การวิเคราะห์ภาพรวมด้านสังคมและความม่ันคง 
จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม แต่ประชาชนในพื้นที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความ
สงบไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเหมือนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้อ่ืนๆ แต่หากพิจารณาจากข้อมูลด้านสังคม
และความมั่นคงที่ได้แสดงไว้ข้างต้น ทำให้เห็นว่าจังหวัดสตูลยังมีปัญหาในด้านนี้ค่อนข้างมากและมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น จากปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิต ต้นทุนการผลิต  ฤดูกาล การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน เป็นต้นซึ่งสามาถสรุปปัญหาด้านสังคมและความมั่นคงของจังหวัดสตูลได้ ดังนี้ 
  (1) โครงสร้างประชากรของจังหวัดสตูลในปัจจุบัน มีกลุ่มวัยทำงานมีแนวโน้มลดลง และ
ประชากรผู้สูงอายุก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วย ดังนั้น จังหวัดสตูลจะต้องมีการเตรียมการรองรับสำหรับการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุที่เพ่ิมมากขึ้นทั้งการดูแลในสถานบริการและชุมชน ควรมีการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการเพ่ิมทักษะอาชีพ สร้างรายได้และสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพจากแหล่งเงินทุน
ต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมรายได้เลี้ยงตัวเอง ครอบครัว บุตรหลานได้ตามศักยภาพ  
  (2) ด้านแรงงาน สัดส่วนผู้อยู่ในกำลังแรงงานเฉลี่ยต่อประชากร คิดเป็นร้อยละ 70.11 โดย
เป็นผู้มีงานทำเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 98.23 ของกำลังแรงงาน อัตราการมีงานทำในภาคเกษตรจังหวัด มีอัตรา  ร้อย
ละ 50.76 โดยเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปี ๒๕60 พบว่าการจ้างงานในภาคเกษตรมีอัตราหดตัวลดลง (ค่าเฉลี่ยปี ๒๕60 มี
ร้อยละ 52.84) ขณะที่อัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตร มีร้อยละ 49.24 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย ปี ๒๕60 
พบว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรขยายตัวเพ่ิมขึ้น (ค่าเฉลี่ยปี ๒๕60 มีร้อยละ 47.16) อัตราการว่างงานคิดเป็น
ร้อยละ 1.73 เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 (ปี 2559 อัตราการว่างงาน 1.33) เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของกำลัง
แรงงานในภาพรวม ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่มีการปรับตัวหรือลงทุนเพ่ิมขึ้นไม่ มากนัก และ
ขณะเดียวกันสถานศึกษาต่างๆ ก็มีผู้จบการศึกษามาอย่างต่อเนื่องทุกปี  
  (3) ด้านการศึกษา มีจำนวนนักเรียน สพป.ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556-2561 โดย
เฉลี่ยร้อยละ  0.84  และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยเฉพาะคะแนน O-net ม. 3 , ม.6 ต่ำกว่า
ระดับประเทศ จึงต้องมีการจัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น ทั้งด้านพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ พัฒนาความสามารถการสอน
ของครู พัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เป็นต้น 
       (4) ด้านการสาธารณสุข อัตราส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ ต่อประชากรของจังหวัดสตูล 
พบว่า อัตราแพทย์ต่อประชากรอยู่ที่ 1: 4 ,193 คน ,ทันตแพทย์ 1: 8,612 คน ยังต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 
ในขณะที่เภสัชกร และพยาบาลอัตราส่วนใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่กำหนด ปี ๒๕๖1  มีโรงพยาบาลที่ผ่านการ
รับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน HA จำนวน ๖ แห่ง จากโรงพยาบาลทั้งหมด ๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
๘๕.๗๑  สาเหตุการณ์เสียชีวิตที่สำคัญของผู้ป่วยจังหวัดสตูล ได้แก่ ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ หัวใจ
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ล้มเหลว และเป็นลมเพราะความร้อนและเป็นลมแดด แตกต่างจาก 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสาเหตุการตายที่
สำคัญมาจากโรคมะเร็ง โรคไม่ติดต่อเหล่านี้มีสาเหตุจากพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น การกินอาหารไม่ถูก
หลักโภชนาการ การสูบบุหรี่ การขาดการออกกำลังกาย การพักผ่อนไม่เพียงพอ และความเครียด เป็นต้น จึง
ต้องรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชานลดการใช้พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา 
รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐต้องจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลนสำหรับโรคดังกล่าวให้เพียงพอรองรับ
ปริมาณผู้ป่วยที่เพ่ิงสูงขึ้น  
 (5) ด้านความยากจนพบว่าสัดส่วนคนยากจนของจังหวัดมีแนวโน้มเพิ่มชึ้นทุกปี ในปี 2560 
เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ  10.29 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ อยู่ที่ร้อยละ 7.87  หนี้สินครัวเรือนแม้จะต่ำว่า
ระดับประเทศ แต่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 2.79 ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมสูงข้ึน มีการกระจุกตัวอยู่ที่คนเพียงบางพ้ืนที่ โดยแนวโน้มของ
ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini-coefficient) ด้านรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปี 2560 มีค่า 0.315 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 14.54 จังหวัดต้องพัฒนาในพ้ืนที่รอบนอกของจังหวัดเพ่ือการกระจาย
รายได้ที่สมดุล ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน 

(6) รายได้รายจ่ายและหนี้สินภาคครัวเรือน ตั้งแต่ปี 2550-2560 มีรายได้เฉลี่ยมากกว่า
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการยังชีพ ซึ่งรายได้และค่าใช้จ่ายฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คือ มีรายได้ 14,307 บาท   
(ปี 2550) เป็น 22,614 บาท(ปี 2560) และค่าใช้จ่าย 11,737 บาท(ปี 2550) เป็น 18,881 บาท
(ปี 2560) ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาผลต่างของรายได้ และค่าใช้จ่ายในปี 2560 พบว่ารายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายที ่จำเป็นในการยังชีพ 3,803 บาทต่อเดือน หรือประมาณ 1,087 บาทต่อคน(ขนาดของ
ครัวเรือนเฉลี่ยเท่ากับ 3.5 คน) ซึ่งส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในการชำระหนี้ เช่น หนี้เพ่ือการอุปโภคบริโภค หนี้
เพ่ือการซื้อบ้าน/ที่ดิน และรายได้ส่วนที่เหลือจาการชำระหนี้ และไม่ได้ถูกใช้สอยออกไปก็มีเหลือไว้สำหรับ
การออม เป็นต้น 

 (7) กลุ่มคดีอาญาที่น่าสนใจจำนวนคดีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้คดีที่ควรเฝ้าระวัง เนื่องจากเป็น
คดีที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ คือ ยาเสพติด พกอาวุธปืนวัตถุระเบิด ลักทรัพย์ และการพนัน ควรมีการป้องกัน ป้อง
ปราบในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและ
ได้มาตรฐานมากขึ้น เช่น จัดให้มีกล้องวงจรปิดเพ่ิมความเข้มข้นในการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ เป็นต้นและบูรณา
การกับทุกภาคส่วน ยาเสพติดที่แพร่ระบาดมากในพื้นที่จังหวัดสตูลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะยาบ้า และ
พืชกระท่อม ปี 2557-2560 มีอัตราการเสพยาเสพติดมีแนวโน้มลดลง และเพ่ิมขึ้นในปี 2561 สถิติการ
จับกุมเพ่ิมสูงขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 17 จังหวัดต้องมีมาตรการเพ่ิมความเข้มข้นในเชิงป้องกัน 
ปราบปราม บำบัดและฟ้ืนฟู ปลุกจิตสำนึกด้านจริยธรรม ศีลธรรมในปัจเจกบุคคล ชุมชน สังคม โดยต้องนำ
หลักปรัชญาเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โครงการ To be Number one หลักการศาสนา อาศัยผู้นำท้องถิ่น ผู้นำ
ศาสนา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

(8) การเข้าถึงบริการสาธารณะ และข่าวสารเทคโนโลยีครัวเรือนที ่เข้าถึงไฟฟ้า และ
น้ำประปามีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ในด้านสัดส่วนการเข้าถึงไฟฟ้าค่อนข้างครอบคลุมครัวเรือน ครัวเรือนที่ใช้
กระแสไฟฟ้าจำนวน 103 ,014 ครัวเรือน คิดเป็น 99.99%  การใช้น้ำประปาร้อยละ 60.2 น้ำบ่อ/น้ำ
บาดาล ร้อยละ 12.1 น้ำดื่มสำหรับบริโภค ร้อยละ 75.4 เป็นน้ำดื่มบรรจุขวด ร้อยละ 75.4 น้ำดื่ม
ประปาในบ้าน ร้อยละ 4.4 และสัดส่วนการใช้อินเตอร์เน็ตมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ปี  2561 เท่ากับร้อยละ 
57.96 ของประชากรทั้งจังหวัด สัดส่วนใช้โทรศัพท์มือถือ ณ ปี 2561 เท่ากับร้อยละ 88.83 เน็ตประชา
รัฐ มีจุดติดตั้งในจังหวัดสตูลทั้งหมด : 69 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 279 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 24.73 
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 (9) ปัญหาทางสังคม จังหวัดสตูลในภาพรวมยังคงเป็นเมืองที่สงบ การดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย 
มีความปลอดภัยในชีวิตเมื่อเทียบกับจังหวัดข้างเคียง  ปัญหาทางสังคมรายครัวเรือนที่พบมากที่สุด 5 อันดับ
แรกในจังหวัดสตูล คือ มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ 7,694 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.40  ยากจน 5,571 
ราย คิดเป็นร้อยละ 1.74  อยู่ในครอบครัวยากจน 1,787 ราย 0.55  มีหนี้สิน 1,337 ราย คิดเป็นร้อยละ 
0.41  ดูแลบุคคลในครอบครัว 1,319 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.41 สถานการณ์ครอบครัว มีปัญหาเด็กและ
เยาวชน จำนวนเด็กและเยาวชนในจังหวัดสตูลมีจำนวนทั้งหมด 133 ,066 คน มีพฤติกรรม ไม่เหมาะสม 
จำนวน  2,063 คน คิดเป็นร้อยละ 1.55 ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ส่งผลต่อปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น และการพนัน อัตราการหย่าร้าง เฉลี่ย ปี 2551-2560 คิดเป็นร้อยละ 0.96 
ปัญหาเหล่านี้มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น  จากข้อมูล จปฐ. ปี 2561 มีการสำรวจทั้งหมด 71,308 ครัวเรือน 
พบว่าครัวเรือนมีความม่ันคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร ผ่านเกณฑ์จำนวน 69 ,251 
ครัวเรือน  ไม่ผ่านเกณฑ์ 2,057 ครัวเรือน  ครอบครัวมีความอบอุ่น ผ่านเกณฑ์จำนวน  71,224  ครัวเรือน  
ไม่ผ่านเกณฑ์ 84 ครัวเรือน  ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนจังหวัดสตูล อยู่ที่ระดับ 8.21 ด้านความ
รุนแรงในครอบครัวของจังหวัดสตูล ปี พ.ศ.2557-2561 พบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในปี 2561 จำนวน 28 
ราย ผู้กระทำส่วนใหญ่เป็นคู่สมรส สาเหตุมาจากการเมาสุรา/การใช้สารเสพติด การหึงหวงและทะเลาะวิวาท
ในครอบครัว  การล่วงละเมิดทางเพศ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และปัญหาด้านสุขภาพจิตตามลำดับ จังหวัดสตูลมี
จำนวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น ปี 2561 จำนวน 39 ,056 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 นำไปสู่การเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรที่อยู่ในวัยพ่ึงพิง ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ประชากรสูงอายุ จึงต้องการความช่วยเหลือ
จากผู้อ่ืนในการใช้ชีวิตประจำวันที่แตกต่างกันออกไป  สวัสดิการที่ผู้สูงอายุได้รับจากภาครัฐ องค์กร และ
หน่วยงานๆ ในปัจจุบันยังมีความไม่ทั่วถึง การเข้าถึงสวัสดิการผู้สูงอายุที่ได้รับการคุ้มครองก็มีจำกัด ทั้งเกิดจาก
ปัญหาทางด้านการเงิน และบุคลากรผู้ให้บริการแก่ผู้สูงอายุไม่เพียงพอ การดูแลของครอบครัวและบุคคล
ใกล้ชิด จึงเป็นรูปแบบหลักของการดูแลผู้สูงอายุในปัจจุบัน ทั้งนี้การรับภาระหลายด้านของผู้ดูแล คุณค่าของ
คนรุ่นหนุ่มสาวในการเกื้อหนุนผู้สูงอายุ และคาดหวังการเกื้อหนุนจากบุตรหลานของผู้สูงอายุ อาจเปลี่ยนแปลง
ไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว   อารมณ์ของผู้ดูแลและผู้สูงอายุ จึงต้องมีการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างเป็นระบบ    
ด้านคนพิการ จังหวัดมีคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 8,657 คน มีผู้พิการ 3 ลำดับแรก ดังนี้ 
พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จำนวน 4 ,237 คน (ร้อยละ  48.9) พิการทางการได้ยินหรือสื่อ
ความหมาย จำนวน 1,676 คน (ร้อยละ 19.4 ) พิการทางสติปัญญา จำนวน 999 คน (ร้อยละ 11.5) 
พิการซ้ำซ้อน 495 คน (ร้อยละ 5.7) การส่งเสริมให้คนพิการได้รับการจ้างงานตามกฎหมาย ม.33 สถาน
ประกอบการ จังหวัดสตูล ประจำปี 2561 จำนวน 33 (ราย)  
 ทั้งนี้  ในภาพรวมของปัญหาด้านสังคมมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม อาทิการ
เปลี่ยนเป็นสังคมเมือง การเพิ่มข้ึนของประชากร สภาพสังคมของคนในสังคมที่เน้นวัตถุนิยม ภาวะแข่งขันกันใน
ด้านต่างๆ จนเกิดความเครียด ทำให้เกิดปัญหาสังคมขึ้น ความล้มเหลวของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
ปัญหาความยากจน มีรายได้ไม่แน่นอน ปัญหาปัจเจกบุคคล การยับยั้งชั่งใจและการควบคุมอารมณ์ให้มีสติของ
คนในสังคมมีน้อยลง จึงทำให้หลายคนหันไปใช้กำลังและความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตนเองกำลัง
เผชิญอยู่ เป็นต้น จังหวัดจึงควรพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านการศึกษาแก่สมาชิกในสังคมเพ่ือให้
เกิดความรู้และความเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ ให้มากขึ้น ส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ ปลูกฝังและพัฒนาจิตใจ
ของสมาชิกในสังคมให้มีคุณธรรม ตลอดจนการสร้างค่านิยมที่ดี และรณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือในการ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึน  
 จังหวัดจะต้องให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยแนวโน้มของค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini-coefficient) ด้านรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปี 2560 มีค่า 0.315 
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เพ่ิมขึ้นจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 14.54 การเพ่ิมขึ้นสัดส่วนคนจน ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 10.29 สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศ การเพ่ิมขึ้นของอัตราการว่างงาน ผลิตภาพแรงงานของจังหวัดสตูลมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น
ทั้งสาขาเกษตรกรรมและนอกเกษตรกรรม  ในปี 2559 จำนวน  237 ,180 บาทต่อคน ควรเพ่ิมทักษะ
แรงงานให้รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและทักษะสากล เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน ให้มีความสามารถใน
การแข่งขันอย่างต่อเนื่อง  สร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งมีอัตราการเสพยาเสพเพ่ิม
สูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน การเตรียมพร้อมการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้วย
โอกาส ควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในบริบทของสังคมยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว 
 

 3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   1. การป่าไม้และอุทยานแห่งชาติ 

พ้ืนที่ป่า จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ทั้งหมด ๑,๘๘๗,๑๐๔.๔๔ ไร่ (นับรวมพ้ืนที่ที่เป็นส่วนของน้ำทะเล 
กรณีไม่นับส่วนที่เป็นน้ำทะเล มีเนื้อที่ ๑,๕๔๙,๓๖๓ ไร่) หรือเท่ากับ ๓,๐๑๙.๓๗ ตารางกิโลเมตร มีสภาพป่า 
ที่มีความหลากหลายทั้ งป่ าบกและป่าชายเลน มี พ้ืนที่ป่ าตามกฎหม ายและมติคณะรัฐมนตรี ทั้ งสิ้น  
จำนวน ๘๗๙,๓๕๕.๗๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๙ ของพ้ืนที่จังหวัด ปี ๒๕๕๙ พ้ืนที่ป่าเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 
๓๙.๓๑ (๗๔๑,๘๘๕.๒๓ ไร่) ต่อมาใน ปี ๒๕๖๐ มีพ้ืนที่ป่าเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๓๙.๕๑ (๗๔๕ ,๕๘๕.๗๗ ไร่)  
(ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ๒๕๖๐, กรมป่าไม้) แบ่งออกเป็น 

- ป่าบก (ป่าสงวนแห่งชาติ ๑๓ ป่า ป่าไม้ถาวร ๑ ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๑ แห่ง เขตห้ามล่า
สัตว์ป่า ๑ แห่ง) เนื้อที่รวมประมาณ ๕๕๖,๖๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๙ ของพ้ืนที่จังหวัด  

- ป่าชายเลน (ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน ๕ ป่า ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งบางส่วน
ซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติ) ป่าชายเลน ๕ ป่า เนื้อที่รวมประมาณ จำนวน ๓๒๒ ,๗๐๕.๗๖ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
๑๗.๑๐ ของพ้ืนที่จังหวัด  
          
ตารางท่ี 1.122 แสดงข้อมูลพื้นที่ป่าไม้จังหวัดสตูล ปี 2556-2560 

พ้ืนที่จังหวัด พ้ืนที่ป่าไม้ 
ป ี ไร่ ตร.กม. ไร่ ตร.กม. ร้อยละของพ้ืนที่จังหวัด 

2556 1,869,752.15 2,991.60 744,519.62 1,191.23 39.82 
2557 1,869,752.15 2,991.60 733,484.09 1,173.57 39.23 
2558 1,869,752.15 2,991.60 738,773.49 1,182.03 39.15 
2559 1,869,752.15 2,991.60 741,889.23 1,1859.02 39.31 
2560 ๑,๘๘๗,๗๐๔.๔๔ 2,991.60 ๗๔๕,๕๘๕.๗๗ ๑,๑๙๒.๙๓ ๓๙.๕๑ 

ที่มา: ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ๒๕๖๐, กรมป่าไม้ 
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562 

 จากข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสตูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
พบว่าจังหวัดสตูลมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 

1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมภาพรวม  ปี 2558 - 2560 พื ้นที ่ป ่าไม้ม ี
แนวโน้มเพิ่มขึ ้น ในปี 2560 พื้นที ่ป่าไม้คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๑ เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 ร้อยละ 0.91 
ปริมาณน้ำต้นทุนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ ด้านสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการขยะที่ดี คือแม้ว่ า
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จะมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นแต่สามารถนำขยะไปใช้ประโยชน์โดยการรวบรวมขายร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล 
ธนาคารขยะรีไซเคิล หมักทำปุ๋ย แก๊สชีวภาพ เลี้ยงสัตว์ อื่น ๆ จำนวน 179 ตัน/วัน ได้ในสัดส่วนที่สูงถึง
ร้อยละ 59.5 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น  มีบางพื้นที ่ที ่เป็นแหล่งท่องเที ่ยวมีแหล่งกำจัดขยะไม่
เพียงพอ 

2) ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ป่าไม้คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 47.03 ของพื้นที่จังหวัด 
ทั ้ง นี ้พื ้น ที ่ป ่า ไ ม ้ข อ ง จ ัง ห ว ัด  ม ีจ ำ น ว น เ พิ ่ม ขึ ้น  โ ด ย ใ น ป ี 2 5 60 ม ีป ่า ไ ม ้เ พิ ่ม ขึ ้น  
จากปี 2558 ร้อยละ 0.91 การบุกรุกพื ้นที ่ป ่า เพื ่อต้องการที ่ด ินทำกิน และการบุกรุกของนายทุน 
ตลอดจนขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเรื่องพ้ืนที่ป่าไม้ จึงได้บูรณาการ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา  การบุกรุกพื้นที ่ป่าชายเลนลดลง 
เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าชายเลน และได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการร่วมกับทางราชการเพิ่มมากขึ้น สถานการณ์ป่าชายเลนจังหวัดสตูลจึงมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ 
อย่างไรก็ตามก็ยังมีพื้นที่บางส่วนที่มีประชาชนเข้าไปอยู่อาศัยทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลยโดยไม่มีเอก
สิทธิ์ โดยพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี 2514 มีจำนวน 277,436.55 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
14.84 ของพื้นที่จังหวัด จากการสำรวจเมื่อปี 2557 มีพื้นที่ 225,890 ไร่ ปี 255๗ มีพื้นที่ป่าชายเลน 
จำนวน 225,890 ไร่ จังหวัดยังคงต้องมีมาตรการต่าง ๆ   ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหา และร่วมกันปลูกป่าชายเลนอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชาย
เลน ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำตามธรรมชาติ 

 
ภาพที่ 1.57 แสดงข้อมูลแสดงแนวเขตป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดสตูล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ๒๕๖๐, กรมป่าไม้ 
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562 

 
พ้ืนที่ป่าไม้ แยกออกเป็น พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ๑๘ ป่า (ตามกฎกระทรวง) เนื้อที่รวมประมาณ 

๗๒๙ ,๙๗๔.๕๕ ไร่  แบ่ งเป็น ป่ าบก ๑๓ ป่า เนื้ อที่ รวมประมาณ ๔๕๒ ,๕๓๘ ไร่  ป่ าชายเลน ๕ ป่ า  
เนื้อที่รวมประมาณ ๒๗๗,๔๓๖.๕๕ ไร่ พ้ืนที่ป่าไม้ถาวรของชาติ (ตามมติคณะรัฐมนตรี) ๑ ป่า เนื้อที่ประมาณ 
๓,๐๙๒ ไร่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า (ตามประกาศกระทรวงฯ) จำนวน ๑ แห่ง เนื้อที่ ๑๒ ,๗๗๐ ไร่ ป่าชายเลน   
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ และวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓) 
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เนื้อที่ประมาณ ๓๒๒,๗๐๕.๗๖ ไร่ (ทับซ้อนกับป่าชายเลนที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ประมาณ ๒๗๗,๔๓๖.๕๕ 
ไร่) พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ (ตามพระราชกฤษฎีกา) จำนวน ๓ แห่ง เนื้อที่ ๑ ,๒๔๑,๔๐๖.๒๕ ไร่ พ้ืนที่วนอุทยาน 
(ตามประกาศกรมป่าไม้) จำนวน ๑ แห่ง เนื้อที่ ๑๑ ,๐๗๗.๒๕ ไร่ พ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (ตามพระราช
กฤษฎีกา) จำนวน ๒ แห่ง เนื้อที่ ๑๗๑,๒๖๒.๑๔ ไร่ รายละเอียดดังตารางที่ ๒-๗ 
 การสำรวจการถือครองและการพิสูจน์การครอบครองที่ดินของราษฎรในพ้ืนที่ป่าตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่า) ได้สำรวจการถือครองไว้ รวม ๓ ,๕๓๑ ราย ๔,๙๕๗ แปลง เนื้อที่ ๔๒ ,๙๘๕ ไร่ ในพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ได้สำรวจการถือครองไว้ รวม ๕,๐๓๗ ราย ๗,๐๕๐ แปลง เนื้อที่ ๔๕,๗๘๗ ไร่ รวมทั้งสิ้น ๘,๕๖๘ ราย 
๑๒,๐๐๗ แปลง เนื้อที่ ๘๘,๗๗๓ ไร่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช และกรมป่าไม้ โดยพื้นที่จำนวนนี้เป็นพื้นที่สวนยางพาราของราษฎรร้อยละ ๗๕  

ตารางที่ 1.123 แสดงข้อมูลสรุปพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในท้องท่ีจังหวัดสตูล  
ลำดับ 

ที ่
ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ 
/ป่าคุ้มครอง/ที่ตั้ง 

เนื้อที่ 
ประมาณ 

(ไร่) 

ประกาศตามกฎกระทรวง 

๑ ป่าควนบ่อน้ำ 
ท้องที่ตำบลปูยู อำเภอเมืองสตูล 

๔๐๐ ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๙๙) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและ  
ป่าสงวน พุทธศักราช ๒๔๘๑ ลงวันที่ ๑๓ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ (พระราชกฤษฎีกา 
ป่าคุ้มครอง ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๔๘๘) 

๒ ป่ากุบังและป่าปุโล๊ต 
ท้องที่ตำบลควนสตอ ตำบลวัง
ประจัน อำเภอควนโดน และ
ตำบลเกตรี ตำบลคลองขุด 
ตำบลปูยู อำเภอเมืองสตูล 

๑๐๗,๐๒๕ ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๐  
(พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๓๐ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๓ ป่าเขาค้อม ป่าเขาแดง และป่าเขา
ใหญท่้องที่ตำบลทุ่งนุ้ย ตำบลควน
กาหลง อำเภอควนกาหลง 

๕๕,๔๐๘ ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๙๐ (พ.ศ. ๒๕๒๐) 
ออกตามความในพระราชบัญญตัิป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที ่๒๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๔ ป่าควนกาหลง 
ท้องที่ตำบลควนกาหลง ตำบลอุใด
เจริญ อำเภอควนกาหลง 

๑๑,๘๘๗ ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๗๔  
(พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัต ิ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที ่๒๕ ธนัวาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๕ ป่าเขาหมาไม่หยก 
ท้องที่ตำบลทุ่งนุ้ย ตำบลควน
กาหลง อำเภอควนกาหลง 

๑๓,๑๒๕ ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๘๖  
(พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัต ิ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที ่๑๕ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ 
/ป่าคุ้มครอง/ที่ตั้ง 

เนื้อที่ 
ประมาณ 

(ไร่) 

ประกาศตามกฎกระทรวง 

๖ ป่าควนโต๊ะอม ป่าควนขี้หมา  
และป่าควนท่าหิน 
ท้องที่ตำบลควนขัน ตำบลเจ๊ะบิลัง  
ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล 

๑๑,๓๐๖ ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐๕  
(พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัต ิ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที ่๑๗ ธนัวาคม 
พ.ศ. ๒๕๐๘ (พระราชกฤษฎีกาป่าคุ้มครอง ลงวนัที่ 
๒๙ มิถุนายน ๒๔๘๘) 

 ๗ ป่าหัวกะหมิง 
ท้องที่ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควน
กาหลง และตำบลวังประจัน 
อำเภอควนโดน 

๙๑,๖๔๓ ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๒  
(พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๓๐ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๘ ป่าดงเชือกช้าง 
ท้องที่ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควน
กาหลง 

๒๘,๖๒๕ ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๒๑  
(พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ (พระราชกฤษฎีกา  
ป่าคุ้มครอง ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๑) 

๙ ป่าควนบารายี ป่าควนโรงพัก  
และป่าควนสังหยุด 
ท้องที่ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า 

๙,๖๘๗.๕๐ ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓๐  
(พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ (พระราช
กฤษฎีกา หวงห้ามที่ดินในราชการกรมป่าไม้ 
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๔๘๘) 

๑๐ ป่าพยอมงาม 
ท้องที่ตำบลละงู อำเภอละงู 

๔,๑๘๗.๕๐ ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓๘  
(พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๕  

 ๑๑ ป่าตระ ป่าห้วยหลอด  
และป่าเขาขุมทรัพย์ 
ท้องที่ตำบลนาทอน ตำบลทุ่งหว้า  
ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า 

๙๓,๗๕๐ ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๒  
(พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๕ 

๑๒ ป่าควนทัง และป่าเขาขาว 
ท้องที่ตำบลกำแพง ตำบลเขาขาว  
ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู  
และตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า 

๒๓,๖๑๙ ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๕  
(พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๒๘ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ 
/ป่าคุ้มครอง/ที่ตั้ง 

เนื้อที่ 
ประมาณ 

(ไร่) 

ประกาศตามกฎกระทรวง 

๑๓ ป่าห้วยบ่วง ป่าเขาแดง  
และป่าเขาโต๊ะดู 
ท้องที่ตำบลกำแพง อำเภอละงู 

๑,๘๗๕ ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๑  
(พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๓๐ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๑๔ ป่าเลนจังหวัดสตูลตอนที่ ๑ 
ท้องที่ตำบลขอนคลาน ตำบลทุ่ง
หว้า ตำบลทุ่งบุหลัง ตำบลนาทอน  
อำเภอทุ่งหว้า และตำบลแหลมสน  
ตำบลกำแพง ตำบลปากน้ำ อำเภอ
ละงู 

๘๙,๒๘๑ ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๖๑  
(พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๑๕ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๑๕ ป่าเลนจังหวัดสตูลตอนที่ ๒ 
ท้องที่ตำบลละงู อำเภอละงู  
และตำบลแป-ระ ตำบลท่าแพ  
ตำบลสาคร ตำบลท่าเรือ อำเภอท่า
แพ 

๒๕,๙๕๐ ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๘  
(พ.ศ. ๒๕๐๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๑ 

๑๖ ป่าเลนจังหวัดสตูลตอนที่ ๓  
ป่าปาเต๊ะ และป่าปลักจูด 
ท้องที่ตำบลเจ๊ะบิลัง ตำบลฉลุง  
อำเภอเมืองสตูล 

๓๐,๕๙๓.๗๕ ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒๒  
(พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ 

 ๑๗ ป่าเลนจังหวัดสตูลตอนที่ ๔  
ป่าเจ๊ะบิลัง ป่าตันหยงโป  
และป่าตำมะลัง ท้องที่ตำบลเจ๊ะบิ
ลัง ตำบลตันหยงโป  
ตำบลตำมะลัง ตำบลควนขัน 
อำเภอเมืองสตูล 

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

๑๘ ป่าเลนจังหวัดสตูลตอนที่ ๕ 
ท้องที่ตำบลคลองขุด ตำบลปูยู  
ตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล 

๗๕,๙๒๔.๘๐ ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๐๐  
(พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ และ
ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๙๒๗  
(พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ 
/ป่าคุ้มครอง/ที่ตั้ง 

เนื้อที่ 
ประมาณ 

(ไร่) 

ประกาศตามกฎกระทรวง 

ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖๒ 

ตารางที่ 1.24 แสดงข้อมูลสรุปป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ (ป่าไม้ถาวร) ในท้องที่จังหวัดสตูล  
 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อป่าไม้ถาวร/ที่ตั้ง เนื้อที่ 
ประมาณ 

(ไร่) 

ประกาศตามมติคณะรัฐมนตรี 

๑ ป่าควนทังและป่าเขาขาว 
ท้องที่ตำบลน้ำผุด ตำบลเขาขาว  
ตำบลกำแพง อำเภอละงู 

๓,๐๙๒ ประกาศตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔ 

ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖๒ 
 

ตารางแสดงข้อมูลสรุปพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ในท้องที่จังหวัดสตูล  
ลำดับ 

ที ่
ชื่ออุทยานแห่งชาติ/ที่ตั้ง เนื้อที่ 

ประมาณ 
(ไร่) 

ประกาศตามพระราชกฤษฎีกา 

๑ ทะเลบัน 
ท้องที่ตำบลควนสตอ อำเภอควน
โดน และตำบลเกตรี ตำบลบ้าน
ควน ตำบลปูยู อำเภอเมืองสตูล 

๑๒๒,๕๐๐ พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๓๔ ลงวันที่ ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๓๔ (ฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๒๓) 

๒ ตะรุเตา  
ท้องที่ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอ
เมืองสตูล 

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

๓ หมู่เกาะเภตรา 
ท้องที่ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่ง
หว้า และตำบลแหลมสน ตำบล
ปากน้ำ     อำเภอละงู 

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

ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖๒ 
 
ตารางที่ 1.125 แสดงข้อมูลสรุปพื้นที่วนอุทยาน ในท้องที่จังหวัดสตูล  
ลำดับ 

ที ่
ชื่อวนอุทยานแห่งชาติ/ที่ตั้ง เนื้อที่ 

ประมาณ 
(ไร่) 

ประกาศตามพระราชกฤษฎีกา 
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๑ น้ำตกธาราสวรรค์ 
ท้องที่ตำบลควนกาหลง อำเภอ
ควนกาหลง 

๑๑,๐๗๗.๒๕ ประกาศกรมป่าไม้  พ.ศ. ๒๕๓๔ ลงวันที่ ๒๓ 
กรกฎาคม ๒๕๓๙ 

ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖๒ 
ตารางที่ 1.26 แสดงข้อมูลสรุปพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในท้องที่จังหวัดสตูล  
ลำดับ 

ที ่
ชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า/ที่ตั้ง เนื้อที่ 

ประมาณ 
(ไร่) 

ประกาศตามพระราชกฤษฎีกา 

๑ เขาบรรทัด 
ท้องที่ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า  

ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง  
และตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควน
กาหลง 

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

๒ โตนงาช้าง  
- ท้องที่ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควน
กาหลง 
- ท้องที่ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควน
กาหลงและตำบลวังประจัน 
อำเภอควนโดน 

๘๓,๐๑๒.๑๔ 
๒๙,๑๖๖ 

 
๕๓,๘๔๖.๑๔ 

 
 

 
พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๑ ลงวันที่  
๒ กรกฎาคม ๒๕๒๑ 
พระราชกฤษฎีกา ขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  
ป่าโตนงาช้าง (เพ่ิมเติม ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ 

ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖๒ 
 

ตารางที่ 127 แสดงข้อมูลสรุปพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ในท้องท่ีจังหวัดสตูล  
ลำดับ 

ที ่
ชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่า/ที่ตั้ง เนื้อที่ ประมาณ 

(ไร่) 
ประกาศตามพระราชกฤษฎีกา 

๑ หนองปลักพระยาและเขาระยา
บังสา 
ท้องที่ตำบลฉลุง ตำบลควนโพธิ์ 
อำเภอเมืองสตูล และตำบลควน
โดน ตำบลย่านซื่อ อำเภอควน
โดน 

๑๒,๗๗๐ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๔ (ฉบับเดิม ๗ 
พฤษภาคม ๒๕๒๓) 

ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖๒ 
 

       (๘) การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ 
 สถิติการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 
 จากรายงานผลการตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ปี ๒๕๕๗ -
๒๕๖๑ พบว่ามีการกระทำผิดเพิ่มข้ึน  
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ตารางที่ 128 สถิติการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ของจังหวัดสตูล   
 
ปีงบประมาณ/

อำเภอ 
พ.ศ. 2557 

(ไร่) 
พ.ศ. 2558 

(ไร่) 
พ.ศ. 255๙  

(ไร่) 
พ.ศ. 256๐  

(ไร่) 
พ.ศ. 2561  

(ไร่) 
รวม 

เมืองสตูล 
150-0-

87.5 147-2-08 
๑๗๕-0-1

๕.63 863-1-43 115-3-87.95 
๑,452-0-

42.08 

ละง ู 14-0-92 0-3-83.5 ๒๐-1-43 304-2-48 54-3-50.93 395-0-17.43 

ทุ่งหว้า 48-0-24 112-1-97 616-3-67 295-3-50 28-3-89 1,102-1-27 

ควนกาหลง 152-2-6.5 281-0-74 ๙๐๐-1-๙๒ 2,826-0-69 105-3-40 105-3-40 

ท่าแพ 2-0-00 3-2-72 ๐-๐-๒๘.๕๐ 256-1-52 113-1-08 375-1-60.5 

ควนโดน 110-2-17 146-1-88 945-1-75 53-1-48 - 1,255-3-28 

มะนัง 114-0-36 22-0-95 4๐-2-๑๕ 42-0-90 5-3-84 225-0-20 

รวม 591-2-63 714-2-17.5 2,69๘-3-๓๖.13 4,642-0-00 424-3-95.88 9,071-3-76.51 

ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖๒ 

ตารางที่ 129 ข้อมูลพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดสตูล  
พื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดสตูล ตามมติ

คณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๑๔ 
(ไร่) 

พื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดสตูล 
(ไร่) 

ปี ๒๕๔๒ ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๗ 
๒๗๗,๔๓๖.๕๕ ๒๑๕,๖๐๓ ๒๒๓,๖๓๙ ๒๒๕,๘๙๐ 

ที่มา: สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ 
   

 2. ทรัพยากรดิน 
           จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นเนินเขาและภูเขาสูง  โดยมีเทือกเขา
สำคัญๆ คือเทือกเขาบรรทัดและสันการาคีรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขต  ระหว่างจังหวัดสตูลกับจังหวัดอ่ืนๆและ
ประเทศมาเลเซีย  พ้ืนที่ค่อยๆลาดเอียงลงสู่ทะเลด้านตะวันตกและทิศใต้  มีที่ราบแคบๆขนานไปกับชายฝั่ง
ทะเล มีพ้ืนที่ราบอยู่บริเวณอำเภอควนโดน  อำเภอเมืองสตูลและบางพ้ืนที่ของอำเภอละงู  นอกจากนี้ยังพบเขา
หินปูนเป็นเขาโดดในพ้ืนที่ราบ  ถัดจากที่ราบลงไปเป็นป่าชายเลนต่อลงไปถึงทะเลอันดามัน  พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้
ในการปลูกข้าวและยกร่องปลูกปาล์มน้ำมัน  พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชันพบทางตะวันตกของจังหวัด  เป็น
ที่สูงสลับกับพ้ืนที่ราบ  ส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอท่าแพ  อำเภอละงู  อำเภอควนกาหลง  อำเภอมะนัง  และอำเภอ
ทุ่งหว้า  โดยมีแนวเขาดันขึ้นในแนวเหนือใต้  จากอำเภอควนกาหลงมายังอำเภอเมืองทอดแนวลดหลั่นลงไป
จนถึงป่าชายเลน  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ในการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน  พื้นที่สูงและภูเขาพบด้านตะวันออก
ของสตูลทอดตัวในแนวเหนือใต้จนถึงเทือกเขาบรรทัด  ส่วนใหญ่ใช้ในการปลูกยางพาราและเป็นป่าแหล่งต้นน้ำ  
เช่น  คลองละงู  คลองบาราเกต  คลองท่าจีน  เป็นต้น 
 จังหวัดสตูลมีดินอยู่ทั้งหมด 21 ชุดดิน มีเนื้อที่ประมาณ  1,286,949  ไร่  หรือร้อยละ  73.34  
ของเนื้อที่ทั้งหมด และเป็นหน่วยพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด  8  หน่วย  ได้แก่สนามบิน(AP),พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์น้ำ(AQ),      
ดินตะกอนชะวากทะเลปะปนกัน(EC),เกาะ(I),ที่ดินดัดแปลง(ML),บ่อขุด(P),พ้ืนที่ชุมชน(U),พ้ืนที่น้ำ(W) มีเนื้อที่
ประมาณ 467,752 ไร่ หรือร้อยละ 26.66 ของเนื้อที่ทั้งหมด 
 ดินมีปัญหา  ที่พบในพ้ืนที่จังหวัดสตูล  ได้แก่ 
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   (1) ดินเป็นทรายจัด มีเนื้อที่ประมาณ 16,515 ไร่ หรือร้อยละ 0.94 ของเนื้อที่ทั้งหมด  
 (2) ดินเป็นทรายจัดมีชั้นดานอินทรีย์ มีเนื้อที่ประมาณ 1,008 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่
ทั้งหมด  

   (3) ดินเปรี้ยว มีเนื้อท่ีประมาณ 7,094 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่ทั้งหมด  
   (4) ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น มีเนื้อที่ประมาณ 111,389 ไร่ หรือร้อยละ 6.35 ของเนื้อที่ทั้งหมด  

 (5) ดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรังและเศษหิน มีเนื้อที่ประมาณ 190,946 ไร่ หรือร้อยละ 10.89 
ของเนื้อที่ทั้งหมด  
            (6) พื้นที่มีความลาดชันสูงมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ประมาณ 571,961 ไร่ หรือร้อยละ 
32.59 ของเนื้อที่ทั้งหมด  
 ทรัพยากรดิน มีปัญหาดินเสื่อมโทรม เนื่องจากการใช้สารเคมี การปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพ่ือการพาณิชย์ 
และการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ตรงตามสมรรถนะของดิน ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงดินเพ่ือให้เป็นพ้ืนที่เหมาะสม
สำหรับเกษตรกรรม และให้เกษตรกรปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพดิน เพ่ือการเพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุนและสามารถ
เพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรซึ่งเป็นรายได้หลักของจังหวัดสตูล การใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดสตูลมีการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือการป่าไม้และเพ่ือการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือการใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นแหล่งน้ำ ชุมชนและสิ่ง
ปลูกสร้าง และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดตามลำดับ โดยปี 2561 พ้ืนที่ในการสร้างชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 17.23 เมื่อเทียบกับปี 2559 แสดงถึงการเจริญเติบโตของชุมชน ซึ่งจังหวัดต้องมีมาตรการ
รองรับการบริหารจัดการชุมชนในด้านต่างๆ อาทิ ด้านอุปโภค  สารณูปโภค การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
และมีพ้ืนที่เกษตรกรรมลดลง ร้อยละ 0.99 ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการด้านเกษตรในลักษณะเพ่ิมมูลค่ามากข้ึน 
ภาพที่ 1.58 แสดงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดสตูล ปี 2561 

 
 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน   
ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2562 

 3. ทรัพยากรน้ำ 
 (1) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
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           แหล่งน้ำธรรมชาติ ในจังหวัดสตูล ไม่มีแม่น้ำสายใหญ่ มีเพียงแม่น้ำสายสั้น ๆ และ
แคบ ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาทางทิศเหนือและทิศตะวนออก โดย ชาวบ้านเรียกแม่น้ำเหล่านี้ว่า “คลอง” 
และมีคลองที่สำคัญแบ่งเป็น 4 ระบบลำน้ำ ดังนี้ 
 1. คลองละงู หรือคลองลำโลน ต้นน้ำอยู่บริเวณเทือกเขาด้านใต้ของจังหวัดตรังและ
พัทลุงไหลมาทางด้านเหนือของจังหวัดสตูล ตามแนวเส้นแบ่งเขตอำเภอละงูและอำเภอควนกาหลง ไหลมา
บรรจบกับคลองปากบารา คลองนี้ยาวประมาณ 47 กิโลเมตร บริเวณปากคลองก่อนไหลลงสู่ทะเลจะกว้างกว่า
ด้านในซึ่งบริเวณปากคลองปากบารานี้ เองที่ใช้เป็น ท่าเทียบเรือสำหรับการเดิน ทางไปอุทยานแห่งชำติหมู่
เกาะตะรุเตา และ หมู่เกาะเภตรา ส่วนคลองแยกด้านเหนือยัง คงชื่อคลองละงูเหมือนเดิมไหลออกทะเลบริเวณ
บ้านบ่อเจ็ดลูกและเกาะตะโล๊ะแบนและมีพ้ืนที่รับน้ำฝน 937.08 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,000 
มิลลิเมตรต่อปี และปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย 709.06 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อปี 
 2. คลองดุสน หรือคลองมำบัง ต้นน้ำอยู่บริเวณเทือกเขาระหว่างอำเภอควนกาหลง
และอำเภอควนโดนประกอบด้วย ห้วยเล็กๆ หลายสายไหลมารวมกัน ผ่านเขตเทศบาลเมืองสตูล สถานีตำรวจ
น้ำเกาะนก และไหลออกสู่ทะเลบริเวณอ่าวตำมะลัง มีพ้ืนที่รับน้ำฝน 391.30 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำฝน 
เฉลี่ย 2,100มิลลิเมตรต่อปี และ ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย 679.38 ล้านลูกบาศกเมตรต่อปี 
 3) คลองท่าแพ หรือคลองบาราเกต ต้นน้ำอยู่บริเวณเขาสามยอด ดอนสีเดน ไหล
ผ่านอำเภอควนกาหลงเข้า สู่อำเภอท่าแพ และไหลออกสู่ทะเลบริเวณปากอ่าวเกาะแดง สำหรับ ส่วนที่ไหลผ่าน
อำเภอ  ท่าแพ มักเรียกว่าคลองท่าแพ มีพ้ืนที่รับน้ำฝน 452.16 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,200
มิลลิเมตรต่อปี และปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย 1,100 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
 4) คลองลำโลนน้อย ต้นน้ำอยู่บริเวณเขาเขียว เขาใคร เขาโต๊ะ ไหลผ่านเขตอำเภอ
ควนกาหลงมาบรรจบกับคลองละงูที่บ้านตำแหลมเป็นคลองที่มีสายน้ำไหลตลอดทั้งปีคลองท่าจีน ต้นน้ำเกิด
บริเวณเทือกเขาติดกับประเทศมาเลเซีย เขตอำเภอเมืองสตูล คลองสายนี้อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมือง      
ไหลออกสู่ทะเลบริเวณอ่าวท่าจีน 

ตารางท่ี 1.130 แสดงลุ่มน้ำสาขาและแหล่งน้ำสำคัญ 

รหัสและชื่อลุ่มนำ้สาขา ครอบคลมุอำเภอ แหล่งน้ำท่ีสำคญั 
2511 ลุ่มน้ำสาขาคลองละง ู
 

- อ.ควนกาหลง และ อ.มะนัง เป็นส่วนใหญ ่
- อ.ทุ่งหว้า และ อ.ละงู เป็นบางสว่น 

คลองละงู และ 
คลองล้าโลน 
 

2512 ลุ่มน้ำสาขาคลองมำบัง 
 

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

คลองดุสน หรือ 
คลองมำบัง 
 

2513 ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่ง 
ตะวันตกตอนล่าง 
 

อ.ท่าแพ 
- อ.เมือง เป็นส่วนใหญ ่
- อ.ละงู อ.ควนกาหลง อ.ควนโคน และ 
อ.ทุ่งหว้า เป็นบางส่วน และ อ.มะนัง 
เป็นบางส่วน 

คลองท่าแพ 
คลองน้ำเค็ม 
คลองท่าจีน และ 
คลองบุโบย 
คลองลิพัง และ 
คลองหญ้าระ 

หมายเหตุ รหัสและชื่อลุ่มน้ำสาขา รวมถึงขอบเขตลุ่มน้ำสาขา ยึดถือตามคณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ 
จากรายงานมาตรฐานลุ่มน้ำและลุ่มน้ำสาขา (สิงหาคม 2538) 
ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง (ต.ทุ่งหว้า) มีลำน้ำที่ไหลลงจังหวัดตรัง 

ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ  เดือนมิถุนายน ๒๕๖2 
ภาพที่  1.59  แสดงลุ่มน้ำสาขาที่สำคัญของจังหวัดสตูล 
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ที่มา : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ   เดือนมิถุนายน ๒๕๖1 

 
 (2) แหล่งน้ำชลประทาน 

  แหล่งน้ำชลประทานที่มีอยู่ในจังหวัดประกอบด้วย แหล่งน้ำตามโครงการชลประทานขนาด
กลางโครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย – มาเลเซีย โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่สร้างแล้วเสร็จถึงปัจจุบันจ้านวน 144 แห่ง สามารถกักเก็บ
น้ำได้ประมาณ 3,100,000 ลบ.ม. และ มีพ้ืนที่ได้รับประโยชนจากโครงการชลประทานทั้งสิ้น 125,480 ไร่ 
โครงการชลประทานขนาดกลาง 3 โครงการ ดังนี้ 

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

ตารางท่ี 1.131 แสดงข้อมูลอาคารชลประทานโครงการชลประทานสตูล 
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ลำดับ โครงการ จำนวน
โครงการ 

พื้นที่ชลประทาน
ได้รับประโยชน์ (ไร่) 

ครัวเรือน
ได้รับ
ประโยชน์ 

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

3 โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย-
มาเลเซีย (ปชด.) 

14 8,600 2,142 

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

5 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 6 7,260 770 

  รวม 119 106,410 19,711 

ที่มา : โครงการชลประทานสตูล  
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562 

 ปริมาณน้ำต้นทุนของจังหวัดยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในฤดูแล้งในบางปี ทั้งนี้
ความต้องการใช้น้ำของจังหวัดในฤดูแล้ง ส่วนใหญ่เป็นความต้องการใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค
เป็นหลัก การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งในพ้ืนที่จังหวัดสตูลซึ่งส่วนใหญ่เป็นความต้องการใช้เพ่ือการเกษตรและ
อุปโภคบริโภคเป็นหลัก ปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ไม่มีระบบกระจายน้ำจากจากแหล่ง
น้ำที่เพียงพอ แหล่งน้ำตื้นเขิน การบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำ และการบริหารจัดการน้ำที่ไม่เหมาะสม จังหวัดจะต้อง
ดำเนินการให้มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ให้มีระบบกระจายน้ำจากแหล่งน้ำที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือสนับสนุนพ้ืนที่ที่มีการ
ทำนา การพัฒนาเมืองและชุมชนขาดการควบคุมและการวางแผนอย่างเหมาะสม คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ อยู่ใน
ระดับเกณฑ์พอใช้ จัดเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ ๓ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมในพ้ืนที่ที่สามารถใช้
ประโยชน์เพ่ือการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
ทั่วไป การเกษตร มีการปนเปื้อนที่สูงควรแก้ไข ได้แก่ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) และมีการ
ปนเปื้อนที่สูงควรเฝ้าระวัง แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB) โดยแหล่งกำเนิดที่เป็นสาเหตุของปัญหามาจาก
การปนเปื้อนของอุจาระของสัตว์เลือดอุ่นจากพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน เช่น มนุษย์ วัว ควาย และสัตว์เลี้ยง 
ที่อยู่บริเวณริมคลอง ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเฝ้าระวัง 
ตารางที่ 1.132 แสดงดัชนีคุณภาพน้ำเฉลี่ยคลองมำบัง  ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

สถานีเก็บ
ตัวอย่าง 

ปี พ.ศ. ค่าคุณภาพน้ำที่สำคัญ 
DO 

(mg/l) 
BOD 

(mg/l) 
TCB 

(MPN:๑๐๐ ml) 
FCB 

(MPN:๑๐๐ ml) 
ปัญหา 

สถานีที่ ๑  
สะพานดุสน  
ม.๗ ต.ควนโดน 
อ.ควนโดน  
จ.สตูล 

๒๕๕๗ 
 

๖.๕๓ ๐.๖๖ ๔,๖๕๐ ๕๐๕ - 

๒๕๕๘ 
 

๖.๖๕ ๐.๕๗ ๙,๘๙๖ ๑,๔๖๓ TCB,FCB 

๒๕๕๙ 
 

๖.๑๔ ๐.๓๕ ๕,๔๐๐ ๒,๒๐๐ TCB,FCB 

๒๕๖๐ 
 

๕.๒๑ ๓.๓๕ ๓,๗๐๐ ๑,๙๐๗.๕ DO,BOD 
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สถานีเก็บ
ตัวอย่าง 

ปี พ.ศ. ค่าคุณภาพน้ำที่สำคัญ 
DO 

(mg/l) 
BOD 

(mg/l) 
TCB 

(MPN:๑๐๐ ml) 
FCB 

(MPN:๑๐๐ ml) 
ปัญหา 

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

๒๕๕๗ 
 

๕.๖๘ ๐.๘๕ ๑๒,๔๕๐ ๗,๐๕๐ DO,TCB,FCB 

๒๕๕๘ 
 

๖.๐๘ ๐.๗๕ ๕,๐๐๐ ๘๖๐ - 

๒๕๕๙ 
 

๖.๒๒ ๐.๕๐ ๒๒,๐๐๐ ๒,๓๐๐ TCB,FCB 

 ๒๕๖๐ 
 

๔.๙๖ ๓.๓๓ ๙,๕๒๕ ๒,๔๑๕ DO,BOD,TCB, 
FCB 

แหล่งน้ำประเภทที่  ๒ ไม่น้อยกวา่ ๖.๐ ไม่เกินกว่า ๑.๕ ไม่เกินกว่า ๕,๐๐๐ ไม่เกินกว่า ๑,๐๐๐  
แหล่งน้ำประเภทที่  ๓ ไม่น้อยกวา่ ๔.๐ ไม่เกินกว่า ๒.๐ ไม่เกินกว่า ๒๐,๐๐๐ ไม่เกินกว่า ๔,๐๐๐  
แหล่งน้ำประเภทที่  ๔ ไม่น้อยกวา่  ๒.๐ ไม่เกินกว่า ๔.๐ - -  

ที่มา :  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๕ ภูเก็ต, เดือนมกราคม ๒๕๖๑ 
หมายเหตุ  *การจัดประเภทคุณภาพน้ำผิวดิน สามารถดูได้จากตารางดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน* 
คุณภาพน้ำผิวดิน 

หน่วย 
ประเภทคณุภาพน้ำ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ออกซิเจนละลาย (DO) มก./ล. ธ <๖.๐ <๔.๐ <๒.๐ - 
บีโอดี (BOD) มก./ล. ธ >๑.๕ >๒.๐ >๔.๐ - 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด(Total  Coliform 
Bacteria) 

เอ็ม.พี.เอ็น./๑๐๐ มล. (MPN/๑๐๐ml) ธ >๕,๐๐๐ >๒๐,๐๐๐ - - 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal  Coliform  
Bacteria) 

เอ็ม.พี.เอ็น./๑๐๐ มล. (MPN/๑๐๐ml) ธ >๑,๐๐๐ >๔,๐๐๐ - - 

หมายเหตุ   < หมายถึง  ไม่น้อยกว่า    > หมายถึง  ไม่มากกว่า    -  หมายถึง  ไม่ได้กำหนดค่า    ธ  หมายถึง  ธรรมชาตไิมไ่ดร้ับผลจาก
การกระทำของมนุษย ์
ที่มา :  ดัดแปลงจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๓๕  เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  
ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๑๖ ง  ลงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๗ 
ตารางที่ 1.133 คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินจังหวัดสตูล ปี 2561 

เกณฑ์คุณภาพน้ำ 
ร้อยละคุณภาพน้ำ 

คลองมำบัง คลองละง ู
 
ด ี
 

จุดเก็บตัวอย่าง 
-สะพานบ้านบูเก็ตยามู (MB01)  
-สะพานบ้านปันจอร์ (MB02) 

จุดเก็บตัวอย่าง 
-สะพาน 100 เมตร บ้านวังยาว (LG01)  
-สะพานละงู บ้านลาหงา (LG02) 

 
พอใช้ 

 

จุดเก็บตัวอย่าง 
-สะพานใกล้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ กดารุลญัณนะห์  
(MB03)  
-สะพานคลองมำบัง บ้านไทรงาม (MB04)  
-ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ บ้านตำมะลังใต้ (MB05) 

จุดเก็บตัวอย่าง 
-ท่าเทียบเรือปากบารา (LG03) 
 

ที่มา :  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖ สงขลา, เดือนมกราคม ๒๕๖๒ 
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จำนวนบ่อน้ำบาดาล ปีงบประมาณ ๒๕๖1 จังหวัดสตูล มีบ่อน้ำบาดาลที่มา        
ขออนุญาตเจาะน้ำบาดล ทั้งหมด จำนวน 52 บ่อ (นับรวมเป็นปีงบประมาณ) ประกอบด้วยบ่อบาดาลเอกชน 
(บ่อบาดาลเพ่ืออุปโภคหรือบริโภค ธุรกิจ และเกษตรกรรม) ที่มาขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล ณ สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล จำนวน 40 บ่อ และบ่อบาดาลที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 
๑๒ ดำเนินการเจาะ จำนวน 12 บ่อ ปัจจุบันมีบ่อบาดาลรวมสะสม จำนวนทั้งสิ้น 570 บ่อ  

 

ตารางที่ 1.134 จำนวนบ่อบาดาลในท้องที่จังหวัดสตูล ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๖1 
 

ข้อมูล จำนวนบ่อบาดาล (บ่อ) 
2558 2559 2560 2561 

๑.บ่อบาดาลทีข่ออนุญาตเจาะ ณ สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล 

29 71 52 40 

๒.บ่อบาดาลที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๒ 
ดำเนินการเจาะ 

23 19 24 12 

3.ข้อมูลบ่อบาดาลรวมสะสมที่มาขออนุญาตเจาะ  
ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม 

407 478 530 570 

ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม 25๖2 
  4. ขยะมูลฝอย 

จังหวัดสตูลมีขยะประมาณ 1 แสนตันต่อปี ในปี 2562 มีปริมาณขยะวันละ ๓๐2.67  
ตัน รวม 110,476.04 ตัน/ปี เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 0.56 ขยะมูลฝอยในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 
มีแนวโน้มสูงขึ้นตามจำนวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น มีสัดส่วนการนำขยะไปใช้ประโยชน์ได้เพ่ิมมากขึ้น โดยในปี 
2561 อยู่ที่ร้อยละ 59.5 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ขยะมูลฝอยไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
และมีขยะมูลฝอยตกค้างเนื่องจากขาดแคลนอุปกรณ์ยานพาหนะในการจัดเก็บและขนส่ง  ปริมาณขยะ
เพิ่มขึ้นเนื่องจากจำนวนประชากรและจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการลดคัดแยก
และนำกลับมาใช้ใหม่หรือสร้างมูลค่าจากขยะ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจั งหวัดสตูลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หา
มาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชน เยาวชน เข้า
มามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ควรบริหารจัดการขยะที่มาพร้อมกับความเจริญในพ้ืนที่  

ตารางที่ 1.135 ข้อมูลการสำรวจปริมาณขยะมูลฝอย จังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
 

 
 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ปี 255๙ ปี 2560 ปี 256๑ ปี 2562 
ปริมาณขยะมูลฝอย 

ที่เกิดขึ้น        
(ตัน/ปี) 

ปริมาณขยะมูลฝอย  
ที่เกิดขึ้น        
(ตัน/ปี) 

ปริมาณขยะมูลฝอย  
ที่เกิดขึ้น        
(ตัน/ปี) 

ปริมาณขยะมูลฝอย   
ที่เกิดขึ้น        
(ตัน/ปี) 

ทม.สตลู 10,015.65 10,004.65 9,974.94 9,863.71 
ทต.ฉลุง 887.19 867.00 876.39 869.32 
ทต.เจ๊ะบลิัง 1,489.20 1,492.85 1,499.25 1,497.76 
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องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ปี 255๙ ปี 2560 ปี 256๑ ปี 2562 
ปริมาณขยะมูลฝอย 

ที่เกิดขึ้น        
(ตัน/ปี) 

ปริมาณขยะมูลฝอย  
ที่เกิดขึ้น        
(ตัน/ปี) 

ปริมาณขยะมูลฝอย  
ที่เกิดขึ้น        
(ตัน/ปี) 

ปริมาณขยะมูลฝอย   
ที่เกิดขึ้น        
(ตัน/ปี) 

ทต.คลองขุด 7,150.02 7,216.05 7,231.18 7,439.67 
อบต.เกตร ี 2,160.30 2,171.75 2,185.55 2,215.11 
อบต.เกาะสาหรา่ย 1,757.41 1,755.65 1,759.73 1,751.09 
อบต.ควนขัน 2,449.94 2,441.85 2,463.56 2,482.82 
อบต.ควนโพธิ ์ 1,946.07 1,967.35 1,981.27 1,982.94 
อบต.เจ๊ะบลิัง 2,054.02 2,069.55 2,074.61 2,088.23 
อบต.ฉลุง 3,621.76 3,664.60 3,716.09 3,754.29 
อบต.ตันหยงโป 1,008.74 1,018.35 1,025.35 1,025.35 
อบต.ตำมะลัง 1,642.15 1,635.20 1,631.52 1,626.21 
อบต.บ้านควน 3,594.53 3,617.15 3,662.95 3,679.23 
อบต.ปูย ู 1,026.68 1,025.65 1,028.34 1,035.98 
ทต.กำแพง 1,870.06 1,861.50 1,856.66 1,858.52 
อบต.กำแพง 4,516.58 4,547.90 4,582.34 4,614.56 
อบต.น้ำผุด 3,076.04 3,080.60 3,112.91 3,137.49 
อบต.ปากน้ำ 3,583.90 3,602.55 3,624.75 3,650.33 
อบต.ละง ู 7,462.41 7,519.00 7,605.57 7,661.04 
อบต.แหลมสน 1,226.96 1,237.35 1,249.55 1,261.17 
อบต.เขาขาว 2,164.95 2,175.40 2,190.20 2,180.23 
ทต.ทุ่งหว้า 1,225.98 1,215.45 1,209.60 1,215.56 
อบต.ทุ่งหว้า 1,302.69 1,314.00 1,319.30 1,329.93 
อบต.ขอนคลาน 898.80 905.20 919.39 927.36 
อบต.ทุ่งบุหลัง 773.25 773.80 773.91 773.25 
อบต.นาทอน 2,392.81 2,412.65 2,431.34 2,444.96 
อบต.ป่าแก่บ่อหิน 1,473.09 1,478.25 1,486.70 1,487.70 
อบต.ควนกาหลง 4,796.91 4,828.95 4,841.09 4,862.68 
อบต.ทุ่งนุ้ย 3,808.76 3,854.40 3,883.83 3,904.76 
อบต.อุใดเจรญิ 2,835.56 2,839.70 2,852.17 2,881.73 
ทต.ควนโดน 1,982.50 1,996.55 2,013.77 2,017.87 
อบต.ควนโดน 2,003.53 2,011.15 2,031.76 2,058.00 
อบต.ย่านซื่อ 1,210.02 1,219.10 1,222.64 1,230.28 
อบต.วังประจัน 988.81 996.45 1,004.09 1,028.34 
อบต.ควนสตอ 2,676.13 2,704.65 2,738.58 2,765.48 
อบต.ท่าเรือ 1,633.51 1642.50 1,668.06 1,679.02 
อบต.ท่าแพ 3,351.06 3,390.85 3,426.13 3,425.46 
อบต.แป-ระ 1,990.57 2,007.50 2,014.49 2,046.71 
อบต.สาคร 2,613.69 2,617.05 2,634.61 2,638.60 
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องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ปี 255๙ ปี 2560 ปี 256๑ ปี 2562 
ปริมาณขยะมูลฝอย 

ที่เกิดขึ้น        
(ตัน/ปี) 

ปริมาณขยะมูลฝอย  
ที่เกิดขึ้น        
(ตัน/ปี) 

ปริมาณขยะมูลฝอย  
ที่เกิดขึ้น        
(ตัน/ปี) 

ปริมาณขยะมูลฝอย   
ที่เกิดขึ้น        
(ตัน/ปี) 

อบต.นิคมพัฒนา 2,536.63 2,555.00 2,563.20 2,561.87 
อบต.ปาล์มพัฒนา 3,400.22 3,423.70 3,486.58 3,521.45 

รวม (ตัน/ปี) 108,599.08 109,167.85 109,853.95 110,476.04 
รวม (ตัน/วัน) 297.53 299.09 300.97 302.67 

รวมปริมาณขยะที่
เกิดขึ้นใน 
เขตเทศบาล (ตัน/ปี) 

24,620.61 24,663.05 24,661.79 24,762.41 

รวมปริมาณขยะที่
เกิดขึ้นใน 
เขตองค์การบริหารส่วน
ตำบล (ตนั/ปี) 

83,978.48 84,504.80 85,192.16 85,713.63 

หมายเหตุ เป็นการคำนวณภายใต้ฐานประชากร ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ และ ปี ๒๕๖๑ ตามลำดับ 
ที่มา : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖๒ 

 
 องค์ประกอบขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดสตูล โดยอ้างอิงจากผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบของขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองสตูล เมื่อวันที่ ๒๘ -๓๐ 
มกราคม ๒๕๕๔ พบว่า มีค่าความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๙๐.๕๗ กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร องค์ประกอบของขยะมูล
ฝอยส่วนใหญ่ เป็นขยะอินทรีย์ ร้อยละ ๕๓.๒๓ รองลงมาเป็นขยะรีไซเคิล ร้อยละ ๔๔.๐๗ ขยะทั่วไป ร้อยละ 
๒.๔๘ และขยะอันตราย ร้อยละ ๐.๒๐ รายละเอียดดังตาราง  
ตารางที่ 1.136 องค์ประกอบของขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองสตูล  
                 เม่ือวันที่ ๒๘-๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ 

องค์ประกอบของขยะมูลฝอย (ทางกายภาพ) (ร้อยละโดยน้ำหนัก) 
เศษ

อาหาร 
กระดาษ พลาสติก แก้ว ยาง/

หนัง 
ผ้า ไม้/

ใบไม้ 
โลหะ ของเสีย

อันตราย 
อ่ืน ๆ*  รวม 

๒๖.๐๗ ๓.๔๘ ๑๒.๑๔ ๓.๙๕ ๐.๖๙ ๐.๗๒ ๐.๓๓ ๐.๙๖ ๐.๒๐ ๒.๒๕ ๑๐๐ 
*อื่น ๆ หมายรวมถึง ไม้ ยาง กระเบื้อง และท่ีระบุไม่ได้ 
ที่มา : รายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
        การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน ปี ๒๕๕๖ 
 
  ขยะอันตรายจากชุมชน  ในปี ๒๕62 คาดว่ามีปริมาณขยะอันตรายจากชุมชนที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่จังหวัดสตูล จำนวน 803.10 ตัน/ปี (คำนวณจากจำนวนประชากรและอัตราการเกิดขยะอันตรายภาคใต้      
ขยะอันตรายชุมชน ระดับเทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล อัตราการเกิดขยะอันตราย 
๓.๓๗๔, ๓.๒๑๗ และ ๒.๓๐๖ กิโลกรัม/คน/ปี ตามลำดับ) แบ่งเป็นขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล จำนวน  
๗ แห่ง 208.02 ตัน/ปี และองค์การบริหารส่วนตำบล ๓๔ แห่ง ๕๙5.08 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙ และ 
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๗๔.๑ ตามลำดับ โดยเป็นขยะอันตรายประเภทแบตเตอรี่ หลอดไฟ ภาชนะบรรจุสารเคมี ถ่านไฟฉาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 จังหวัดสตูล โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ
จัดการขยะ (ขยะอันตราย) จังหวัดสตูล ปี ๒๕๖1 และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สามารถรวบรวมและ
ขนส่งขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดได้ จำนวน 5.30 ตัน มากกว่า ปี ๒๕60 ซึ่งมีจำนวน 2.00 ตัน ขยะอันตราย
ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดสตูล มีแนวโน้มสูงขึ้นตามจำนวนประชากรที่เพ่ิมข้ึน  
ตารางที่ 1.137  ข้อมูลการสำรวจปริมาณขยะอันตรายชุมชน จังหวัดสตูล และปริมาณขยะอันตรายชุมชน 
                 ที่รวบรวมและขนส่งไปกำจัด ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒  
 

ปี  ปริมาณขยะอันตรายชุมชน  
จังหวัดสตูล (ตัน) 

ปริมาณขยะอันตรายชุมชนที่ 
จังหวัดสตูลรวบรวมและขนส่งไปกำจัด 

(ตัน)* 
๒๕๕8 ๗81.7๘ ๐.๔๙ 
๒๕๕9 ๗89.๗4 ๑.๕1 
๒๕60 ๗93.๗3 ๒.๐๐ 
๒๕6๑ ๗๙๘.๕๕ 5.30 
2562 803.10  

หมายเหตุ เปน็การคำนวณภายใต้ฐานประชากร ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ และปี ๒๕๖๑ ตามลำดับ 
*ที่มา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖๒ 

 

 มูลฝอยติดเชื้อ ในปี ๒๕๕๙ สถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่จังหวัดสตูล ประกอบด้วย 
โรงพยาบาลของรัฐ (โรงพยาบาลประจำจังหวัดและอำเภอ) ๗ แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๕๔ แห่ง 
คลินิก ๖๕ แห่ง และสถานพยาบาลสัตว์ ๔ แห่ง มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้นรวม ๑๑๐ , ๒๗, ๓๑ และ ๐.๕๔ 
ตัน/ปี ตามลำดับ (คิดจากฐานการคำนวณเฉลี่ย ๐.๗๖ กิโลกรัม/เตียง/วัน) สำหรับการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของ
โรงพยาบาลของรัฐ ๗ แห่ง มีโรงพยาบาล ๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลทุ่งหว้า ซึ่งมีเตาเผามูล
ฝอยติดเชื้อเป็นหน่วยงานหลักในกำจัดมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลประจำอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตำบล โดยโรงพยาบาลละงู รับผิดชอบโรงพยาบาลควนโดน โรงพยาบาลท่าแพ และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ทั้ง ๒ อำเภอ ส่วนโรงพยาบาลทุ่งหว้า รับผิดชอบโรงพยาบาลควนกาหลง โรงพยาบาลมะนัง และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง ๒ อำเภอ คงเหลือเฉพาะโรงพยาบาลสตูลเท่านั้น ที่ส่งมูลฝอยติดเชื้อให้กับ
บริษัทเอกชน(บริษัทเซฟวันกรีนเทค) เก็บขนและเผากำจัด 
     ปี 2560 จังหวัดสตูลได้มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ ๑.138 ข้อมูลการบรหิารจัดการขยะแต่ละประเภท 
ประเภทขยะ ปริมาณ 

(ตัน/วัน) 
กำจัดได ้ วิธีการกำจัด จำนวนที่เหลือ 

ปริมาณ
(ตัน) 

ร้อยละ   ปริมาณ(ตนั)  ร้อย
ละ 

1. ขยะมูลฝอยตกค้าง (ตัน) 24,894 24,065 97 ฝังกลบ 829 3 
2. ขยะมูลฝอยชุมชนใหม่ที่ 304 244 80 ฝังกลบถูก 60 19.7 
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ประเภทขยะ ปริมาณ 
(ตัน/วัน) 

กำจัดได ้ วิธีการกำจัด จำนวนที่เหลือ 

ปริมาณ
(ตัน) 

ร้อยละ   ปริมาณ(ตนั)  ร้อย
ละ 

เกิดขึ้น หลัก+นำ
กลับมาใช้
ประโยชน ์

ที่มา : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล 
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562 

 

 จังหวัดสตูลมีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจำนวน 13 แห่ง มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีการ
ก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ ศูนย์กำจัดขยะ
มูลฝอยรวมเทศบาลเมืองสตูล และศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๑ เทศบาลตำบลกำแพง 
วัน โดยมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอยในอัตรา ๔๕๐ บาท/ตัน  

ตารางท่ี ๑.139 ข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจำนวน 13 แห่ง และวิธีการจัดการขยะมูลฝอย 

อำเภอ สถานที่กำจัดขยะ 
(แห่ง) 

วิธีการจัดการขยะมูลฝอย (แห่ง) 

อปท.
เจ้าของ 

เอกชน
เจ้าของ 

เท
กอง 

เตาเผา
ขยะ 

ฝังกลบ RDF ผสมผสาน ผลิต
ไฟฟ้า 

อ่ืนๆ 

เมือง 6 - 4 1 1 - - - - 
ท่าแพ 2 - 2 - - - - - - 
ละงู 2 - 1 - 1 - - - - 
ควน
กาหลง 

2 - 2 - - - - - - 

ทุ่งหว้า 1 - 1 - - - - - - 
รวม 
(แห่ง) 

13 - 10 1 2 - - - - 

ที่มา : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล 
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562 
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ภาพที่ 1.60  แผนที่แสดงท่ีตั้งสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสตูล 
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ตารางท่ี 1.140 ข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสตูล ปี ๒๕๖๑ 

ที ่
ช่ือ อปท. 
เจ้าของพื้นที ่

ที่ตั้งสถานท่ีกำจัด 
ขยะมูลฝอย 

พิกัด (UTM) รายละเอียด site 

ปริมาณขยะ
มูลฝอยสะสม 
(ตัน) 

แกน X แกน Y 
ขนาด 
พื้นที ่
(ไร่) 

ปีท่ีเริ่ม
ดำเนินกา
ร (พ.ศ.) 

ร้อยละ
การใช้
พื้นที ่
(%) 

1 ทม.สตลู ม.5 บ้านกาลันยีตัน 
ต.เจ๊ะบลิัง อ.เมือง  

0601243 0739807 65 2545 
 

- 

2 ทต.ฉลุง** ม.6 ต.ฉลุง  
อ.เมือง  

0615089 0742410 8 2536 100 1,980.00 

3 ทต.คลองขุด* ม.2 ต.คลองขุด  
อ.เมือง 

0622130 0738765 25 2539 70 0 

4 อบต.ควน
โพธิ*์* 

ม.2 ต.ควนโพธิ์  
อ.เมือง 

0611676 0747505 4 2546 30 840.00 

5 อบต.ตำมะลัง ม.3 ต.ตำมะลัง  
อ.เมือง 

0611676 0747505 - 2554 - - 

6 อบต.ปูย ู ม.2 ต.ตำมะลัง  
อ.เมือง 

0621976 0719654 0.18 - 100 3.๐0 

7 อบต.ท่าแพ ม.1 ถ.ฉลุง-ละงู  
อ.ท่าแพ 

0607891 0748147 2 2553 10 2,124.00 

8 อบต.ท่าเรือ ม.4 ต.ท่าเรือ  
อ.ท่าแพ 

0601243 0753074 4 2552 50 372.00  

9 ทต.กำแพง ม.8 ถ.ละง-ูฉลุง  
ต.กำแพง อ.ละงู 

0592225 0758974 77 2541 
 

- 

10 อบต.
ปากน้ำ** 

ม.6 ต.ปากน้ำ  
อ.ละงู 

0581978 0758346 10 2543 40 5,87๓.๐0 

11 อบต. 
ควนกาหลง 

ม.4 ต.ควนกาหลง 
อ.ควนกาหลง 

0609773 0758407 2 2546 75 ๕,๐๗๐.00 

12 อบต.ทุ่งนุ้ย ม.11 ต.ทุ่งนุ้ย  
อ.ควนกาหลง 

0623022 0760520 8 2548 63 3,270.00 

13 ทต.ทุ่งหว้า ม.8 ต.ทุ่งหว้า  
อ.ทุ่งหว้า 

0585478 0783447 2 2530 90 2,723.๐0 

   
  

  
22,255 

ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖๒  
* ยกระดับเป็นการกำจัดแบบยอมรับได้ โดยขยะสะสมได้รับการปิดกลบทับด้วยดิน 
** ปิดการใช้งาน 
 แนวโน้มการแก้ไขขยะมูลฝอยบริเวณพื้นที่เกาะ 

 จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเกาะแก่งต่าง ๆ มากมายทั้งที่เป็นเกาะที่มีประชากรอยู่อาศัย
เกาะเพ่ือการอนุรักษ์ และเกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับโลก ซึ่งพ้ืนที่เกาะต่าง ๆ ในจังหวัดสตูลเริ่มประสบ
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพ่ิมข้ึน และจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลทำให้
ปัญหาขยะมูลฝอยในพ้ืนที่เกาะได้ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนทุกปี โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญ
ของจังหวัดสตูล เช่น เกาะหลีเป๊ะ พบว่าปัจจุบันกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อมของเกาะหลีเป๊ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะมูลฝอยจากสถานประกอบการ เกาะหลีเป๊ะมีพ้ืนที่
ประมาณ 1.957 ตารางกิโลเมตร (1,223 ไร่) ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เป็น 
1 ใน 51 เกาะ ของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา มีประชากรอาศัยอยู่ จำนวน 1,206 คน 453 ครัวเรือน การ
ท่องเที่ยวของเกาะหลีเป๊ะจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วง High season ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม ถึงวันที่ 16 
พฤษภาคม และช่วง Low season ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 16 ตุลาคม ขยะที่เกิดขึ้นบนเกาะหลี
เป๊ะในช่วง High season เฉลี่ยประมาณ วันละ 10 ตัน (หรือเดือนละ 300 ตัน) และช่วง Low season เฉลี่ย
ประมาณ 1 ตัน 1 ใน 3 ขยะที่พบมากที่สุดคือ ขยะรีไซเคิล ร้อยละ 46 รองลงมาเป็นขยะอินทรีย์ ร้อยละ 43 
ขยะทั่วไป ร้อยละ 10 และขยะอันตราย ร้อยละ 1 ถึงแม้ว่าทางภาครัฐจะจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการรับผิดชอบเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย แต่ยังคงมี
ปัญหาในการกำจัดและการบริหารจัดการที่ดี และสิ่งที่สำคัญคือขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ ทำให้ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาไม่ประสบความสำเร็จ และที่ผ่านมาเป็นการแก้ไข
ปัญหาที่ปลายเหตุ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยบนพ้ืนที่เกาะ จึงควรให้ความสำคัญกับการจัดการขยะมูล
ฝอยในลักษณะที่ยั่งยืน โดยอาศัยกระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้ แก่ประชาชน ผู้ประกอบการ 
นักท่องเที่ยว และหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยร่วมกัน ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดข้ึนในพื้นท่ีเกาะต่าง ๆ ได้ 

 5. คุณภาพอากาศ 
            จังหวัดสตูลไม่มีสถานประกอบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และการจราจรยังไม่หนาแน่นคุณภาพ
อากาศจึงยังไม่เป็นปัญหา แต่จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าในประเทศอินโดนีเซียที่ก่อให้เกิด
หมอกควันและฝุ่นละอองหรือที่เรียกว่าสถานการณ์หมอกควันข้ามแดน ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน -
ตุลาคมของทุกปี และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดส่งหน่วยตรวจวัด
คุณภาพอากาศมาจอดประจำ ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล เพ่ือเฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าว ผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศพบว่า คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป และในปี ๒๕๖
1 กรมควบคุมมลพิษ ได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศแบบกึ่งถาวร ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล เพ่ือเฝ้าระวัง
สถานการณ์ไฟไหม้ป่าจากประเทศอินโดนีเซีย รายละเอียดดังตาราง  
 

ตารางที่ 1.141 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ปี ๒๕๕๗-๒๕๖1 ณ ศาลากลางจังหวัด
สตูล 
 

สารมลพิษ ค่าเฉลี่ย
ความ

เข้มขน้ใน
เวลา 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
 

ค่ามาตรฐาน 

ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖1 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน    
2.5 ไมครอน 

๒๔ ชม. - - 10.43 12.16 ไม่เกิน  50  มคก./ลบ.ม. 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน 

๒๔ ชม. ๔๓ ๔๑ ๒๐.๓ ๒๐.๓ ไม่เกิน  ๑๒๐  มคก./ลบ.ม. 
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สารมลพิษ ค่าเฉลี่ย
ความ

เข้มขน้ใน
เวลา 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
 

ค่ามาตรฐาน 

ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖1 

ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ 
(CO) 

๑ ชม. ๐ - ๐.๕๕๕ ๐.๕1 ไม่เกิน  ๓๐ ppm  
๘ ชม. ๐ - - - ไม่เกิน  ๙ ppm  

ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ 
(SO๒) 

๑ ชม. ๑ - ๑ ๑ ไม่เกิน  ๓๐๐ ppb  

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO๒) 

๑ ชม. ๑๑ ๕ ๓.4๓ ๓.5 ไม่เกิน  ๑๗๐ ppb  

ก๊าซโอโซน (O๓) ๑ ชม. ๑๒ ๑๕ ๐.๘๓ - ไม่เกิน  ๑๐๐ ppb  
๘ ชม. ๑๒ - ๑5.71 18 ไม่เกิน  ๗๐ ppb 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, เดือนมกราคม ๒๕๖2 
          ดัดแปลงจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘)  เรื่อง  กำหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
  โดยทั่วไปออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ประกาศในกิจจานุเบกษา 
  เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๕๒ ง ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ .ศ. ๒๕๓๘ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ  ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗) 
  เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพ 
  สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง ลงวันที่  
๒๒ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ สถานีตรวจวัดอากาศแบบกึ่งถาวร ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล 
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  6. ทรัพยากรชายฝั่ง  
    ชายหาดจังหวัดสตูลมีความยาวรวม ๑๖๑.๔๐ กิโลเมตร ส่วนใหญ่คงสภาพปกติ สามารถ

พบได้ในเขตอำเภอ ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอทุ่งหว้า อำเภอละงู อำเภอท่าแพ และอำเภอเมือง การกัดเซาะ
ชายฝั่ง โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเนื่องจากธรรมชาติ การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบริเวณชายฝั่ง รวมทั้งการถมที่ดิน
ในทะเล การแก้ไขปัญหาจังหวัดสตูลได้สนับสนุนงบประมาณของจังหวัดในการก่อสร้างเข่ือนกันตลิ่งพังในหลาย
พ้ืนที่ที่มีประสบปัญหาการกัดเซาะมาก และในบางพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ดำเนินการสร้างเขื่อน
หินทิ้งริมชายหาด การปลูกป่า การสร้างปะการังเทียม ทำให้พื้นที่ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะมีแนวโน้มลดลง ปี 2560 
พบว่ามีการกัดเซาะเป็นระยะทาง 0.31  กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.19 ของความยาวชายหาด ทั้งนี้ควร
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 

ตารางที่ 1.142 ข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสตูล  

พื้นที่ชายฝั่งจังหวัดสตูล 
(กิโลเมตร) 

ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ 

๑๖๐.๗๐ ๓๔.๔ ๑๐.๙๙ ๐.๓๑ 

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, เดือนมกราคม ๒๕๖๑ 
 

  7. ทรัพยากรธรณี  
             สภาพทางธรณีวิทยาของจังหวัดสตูลมีชั้นหินที่อายุแตกต่างกันหลายยุค ทำให้มีการสำรวจ

พบแหล่งแร่ที่สำคัญหลายชนิดด้วยกัน เช่น แบไรท์ พบบริเวณอำเภอทุ่งหว้าและอำเภอควนกาหลง พลวง  พบ
บริเวณอำเภอควนกาหลงและอำเภอละงู ดีบุก พบบริเวณอำเภอควนโดนและอำเภอเมืองสตูล ตะกั่ว พบ
บริเวณอำเภอควนกาหลง เหล็ก พบบริเวณอำเภอควนโดนและอำเภอควนกาหลง นอกจากนั้นยังพบแร่อ่ืน ๆ 
อีกหลายชนิด เช่น ถ่านหิน หินปูน โดโลไมล์ และวุลแฟรม เป็นต้น  

 

 อุทยานธรณีสตูล 
 หลักฐานทางธรณีวิทยาของจังหวัดสตูลบ่งชี้ว่า แผ่นดินสตูลมีวิวัฒนาการทางด้าน
ธรณีวิทยามากว่าห้าร้อยล้านปี นับย้อนกลับไปได้สามช่วงมหายุค คือ มหายุคพาลีโอโซอิก หรือ มหายุคเก่า 
มหายุคมีโซโซอิก หรือ มหายุคกลาง และมหายุคซีโนโซอิก ซึ่งเป็นมหายุคปัจจุบันที่โลกกำลังวิวัฒนาการอยู่ 
ผลผลิตที่ยิ่งใหญ่ของกระบวนการทางธรณีวิทยา คือ มีแหล่งธรณีที่หลากหลาย ทั้งถ้ำเล ถ้ำลอด แหล่งซาก   
ดึกดำบรรพ์ น้ำตก หน้าผา ชายหาดและพุน้ำร้อน ที่เปรียบได้ดั่งประติมากรรมธรรมชาติ ที่มีค่ากลายมาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีที่สำคัญอย่างยิ่งของจังหวัดสตูล เช่น กลุ่มหินทรายตะ รุเตา ยุคแคมเบรียน                
ถ้ำเลสเตโกดอน เขตข้ามกาลเวลา ถ้าภูผาเพชร ถ้ำเจ็ดคต หรือถ้ำสัตคูหา ทะเลบัน 

 ลักษณะเด่นทางด้านธรณีวิทยาของอุทยานธรณีสตูล 
    - ภูมิประเทศคาสต์ หรือภูมิประเทศในพ้ืนที่หินปูนที่เกิดจากการสึกกร่อน ละลายและ
พัดพาโดยน้ำฝน ธารน้ำผิวดินและธารน้ำใต้ดิน ทำให้เกิดเป็นภูเขาโดด ยอดเขาตะปุ่มตะป่ำ หน้าผาชัน มีถ้ำ
และหินงอกหินย้อย ธารน้ำผุด ธารน้ำหาย สุสานหินปูน พบมากในเขตอำเภอทุ่งหว้าและมะนัง เช่น ถ้ำเล-สเต
โกดอน ถ้ำภูผาเพชร ถ้ำเจ็ดคต น้ำตกวังสายทอง น้ำตกธารปลิว ฯลฯ 
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    - ฟอสซิลมหายุคพาลีโอโซอิก พบฟอสซิลสำคัญครบทั้ง 6 ยุค ในมหายุคพาลีโอโซอิก 
ฟอสซิลบางชนิดเก่าที่สุดในประเทศไทย (อายุมากกว่า 500 ล้านปี) เช่น ไทรโลไบต์จากเกาะตะรุเตา บางชนิด
พบมากและโดดเด่นที่สุดในประเทศไทย เช่น สโตรมาโตไลต์ นอติลอยด์ นอกจากนี้ ยังพบฟอสซิลยุคใหม่พวก
ช้างดึกดำบรรพ์ “สเตโกดอน” และ “เอลิฟาส” ภายในถ้ำเลเป็นแห่งแรกของภาคใต้ด้วย พ้ืนที่แหล่งฟอสซิล
ส่วนมากพบในเขตอำเภอละงูและทุ่งหว้า 
    - หมู่เกาะตะรุเตา – เภตรา เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกและเป็นหมู่เกาะ  
ในทะเลอันดามัน โดยเกาะตะรุเตา ได้รับการยกย่องเป็นมรดกอาเซียน เกาะหลี เป๊ะเป็นเกาะที่มีนักท่องเที่ยว
มากที่สุดของจังหวัด พืชพรรณเป็นป่าดงดิบตามธรรมชาติ หาดทรายหาดหินสวยงาม สะพานหินธรรมชาติและ
ผาชันของเกาะที่แปลกตา น้ำทะเลที่ใสเหมือนกระจก ปะการังที่สมบูรณ์ วิถีชีวิตชาวเลที่อยู่กับทะเล รวมเกาะ
ทั้งหมดกว่า 70 เกาะ อยู่ในเขตปกครองทั้งอำเภอเมือง ละงู และอำเภอทุ่งหว้า 

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาที่โดดเด่นของอุทยานธรณีสตูล 
    - เกาะหลีเป๊ะ อาดัง ราวี เกาะหินงาม เกาะไข่ เกาะตะรุเตา เกาะบุโหลน ฯลฯ มีหาด
ทรายขาวที่สวยงาม น้ำทะเลใสสีฟ้าเทอร์คอยส์มีทั้งเย็นและอุ่น ปะการังที่สวยงาม วิถีชีวิ ตชาวเลที่ เป็น
เอกลักษณ์ ประวัติศาสตร์ตะรุเตาหรือมรดกแห่งอาเซียนที่ควรค่าแก่การศึกษา 
    - ถ้ำภูผาเพชร ถ้ำเจ็ดคต ธารล่องแก่งและน้ำตกวังสายทอง ในอำเภอมะนัง และอำเภอ
ละงู เป็นถ้ำที่สวยงามอลังการที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และธารน้ำที่ไหลผ่านแก่ง น้ำตกที่สาดสะพรั่ง 
สามารถพายเรือล่องแก่ง และอาบน้ำที่เย็นฉ่ำ ได้ทั้งความตื่นเต้นและชุ่มชื่นใจ 
    - ถ้ำเล-สเตโกดอน และพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ในอำเภอทุ่งหว้า เป็นถ้ำเลที่มีน้ำ
ทะเลขึ้นลงลอดถ้ำแบนอุโมงค์กว้างทะลุใต้ภูเขาใหญ่ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร และในท้องธารของถ้ำเล 
พบทั้งขวานหิน และฟอสซิลช้างดึกดำบรรพ์สกุลสเตโกดอนและสกุลเอลิฟาส รวมทั้งแรดดึกดำบรรพ์ อีกอย่าง
น้อย 2 สกุล เป็นถ้ำเลที่มีผนังและหินย้อยสวยงาม มีบริการพายเรือแคนูท่องเที่ยวเกือบทุกวัน ส่วนพิพิธภัณฑ์ 
ก็เป็นหนึ่งเดียวของพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับช้างและช้างดึกดำบรรพ์ของภาคใต้ รวมทั้งแสดงฟอสซิลทั้ง 6 ยุคใน
มหายุคพาลีโอโซอิกของแผ่นดินทะเลสตูลดึกดำบรรพ์ ตั้งแต่เม่ือกว่า 500 ล้านปีก่อน 

 ผลที่จะได้รับเม่ือเป็นอุทยานธรณีระดับโลก 
    การที่จะยกระดับอุทยานธรณีพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง ให้เป็นอุทยานธรณีระดับโลกได้นั้น จะต้อง
ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของพ้ืนที่ ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งข้อมูลเชิงการอนุรักษ์ การเรียนรู้ สื่อความหมาย 
ระบบฐานข้อมูลแหล่งธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว ป้ายบอกทาง การมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงองค์ประกอบ
ของวัฒนธรรมท้องถิ่น และความยั่งยืนในการบริหารจัดการ ดังนั้น การจะให้ได้ มาซึ่งอุทยานธรณีระดับโลก 
รัฐบาล ท้องถิ่น และประชาชนในพ้ืนที่ ต้องให้ความร่วมมือและช่วยกันผลักดันจนคณะผู้ตรวจประเมินจากองค์การ 
UNESCO ยอมมอบ LOGO Global Geopark ให้ เท่ากับเป็นการยืนยันว่าแหล่งนั้น พื้นที่นั้นได้มาตรฐานเป็น
สถานที่ที่พร้อมต่อการรองรับการท่องเที่ยว และพร้อมสำหรับการศึกษาเรียนรู้ เมื่อได้รับการประกาศให้เป็น
อุทยานธรณีระดับโลกแล้ว จะได้รับการประชาสัมพันธ์ในระดับโลกจากยูเนสโก ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรณีวิทยา และสามารถนำแบรนด์อุทยานธรณีของยูเนสโกมาใช้ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ  ได้ และทรัพยากร
ธรณีจะได้รับการอนุรักษ์ให้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจของท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขต
อุทยานธรณีจะดีข้ึน เพราะจะมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการเพิ่มข้ึนและจะมีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่า 
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 ปัญหาด้านทรัพยากรธรณี 
     จากข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด ไม่พบประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรธรณีในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 
 

8. ภัยธรรมชาติ  

     พื้นที่ประสบภัย และมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี 
2561 มูลค่าความเสียหายมากที่สุดจากอุทกภัยมี จำนวน 887,885.25 บาท รองลงมาคือวาตภัย 
จำนวน 606,812.50 บาท ทั้งนี้ภัยแล้งไม่มี อย่างไรก็ตามภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ควรต้องเฝ้าระวัง
และมีมาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง ปัญหาอุทกภัย ที่ทำให้ประชาชนเดือนร้อน เนื่องจากการก่อสร้างสิ่ง
ปลูกสร้างขวางทางน้ำ การบุกรุกและถมที่ รวมทั้งการบุกรุกทำลายป่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวั ดสตูล
ต้องกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว เพ่ือแก้ไขปัญหา  

จังหวัดสตูลประสบภัยจากด้านคมนาคมและการขนส่งมากที่สุด รองลงมาเป็นภัยด้านพายุและวาตภัย 
และอัคคีภัยตามลำดับ 

ตารางที่ 1.143 แสดงข้อมูลด้านสาธารณภัยจังหวัดสตูล ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๕ – ๒๕61 
 

 
ตารางที่ 1.144 สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ (๒๐  ล้านบาท)  ประจำปีงบประมาณ ๒๕61 

ยอดสะสมการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย   
 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 
อุทกภัย ๙๔๘,๐๑๔.๕๐ บาท 5,699,641.50 บาท 627,707.50 
ภัยแล้ง ๖,๘๕๐,๒๐๐.๒๕ บาท - - 
วาตภัย ๑๑๔,๙๓๕.๐๐ บาท 240,615.50 บาท 606,810.50 
อ่ืนๆ (อัคคีภัย) - - 99,56.50 
รวมทั้งสิ้น ๗,๙๑๓,๑๔๙.๗๕ บาท 5,940,257 บาท 1,334,080.00 

 

 
ประเภทภัย 

ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี 2560 ปี 2561 
จำนวน
ครั้ง 

ความ
เสียหาย 

จำนวน
ครั้ง 

ความ
เสียหาย 

จำนวน
ครั้ง 

ความ
เสียหาย 

จำนวน
ครั้ง 

ความ
เสียหาย 

จำนวน
ครั้ง 

ความ
เสียหาย 

อุทกภยั/
โคลนถล่ม 

๑ ๖ อำเภอ ๑ ๗ อำเภอ - - 6 7 อำเภอ 12 7 อำเภอ 

พายุหมุน
เขตร้อน/

วาตภยั 

๓๑ ๗ อำเภอ ๔ ๓ อำเภอ ๒๑ ๕ อำเภอ 
๒๖ 

ตำบล 

18 4อำเภอ 
14ตำบล 

61 
 

     

7 อำเภอ 
 

ภัยแล้ง ๑ ๕ อำเภอ ๑ ๒ อำเภอ ๑ ๗ อำเภอ 
๓๓ 

ตำบล 

- - - 
 

- 

อัคคีภัย ๑๔ ๖ 
ครัวเรือน 

๑ ๖๘ 
ครัวเรือน 

๕ ๑ อำเภอ 
๔ ตำบล 

4 3อำเภอ 
4 ตำบล 

15 4 อำเภอ 

การ
คมนาคม/

ขนส่ง 

๑,๐๙๕ เสียชีวิต 
๔๖/

บาดเจ็บ
๑๑๔ 

๙๗๗ เสียชีวิต 
๖๘/

บาดเจ็บ
๒๓๕ 

๘๙๑ เสียชีวิต 
๗๑/

บาดเจ็บ 
๔๖๐ 

1,087 เสียชีวิต 
80 / 

บาดเจ็บ 
445 

 เสียชีวิต 
61 / 

บาดเจ็บ 
303 
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9. การใช้พลังงานไฟฟ้า เชื้อเพลิง และพลังงานทดแทน  

    การใช้พลังงานไฟฟ้าของจังหวัดสตูล ในปี 2560 จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าลดลงจากปี 
2559 จำนวนการใช้ไฟฟ้า 346,618,164 กิโลวัตน์ต่อชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.55 ปัจจุบันมีอัตราส่วนการใช้
พลังงานภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.50 รองลงมาคือที่อยู่อาศัย ร้อยละ 39.01 การ
ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะ ปี 2560 มีอัตราการใช้ อยู่ที่  82,702,067 พันลิตรต่อปี ลดลงจากปี 2559 
คิดเป็น ร้อยละ 34.80 ไฟฟ้าและพลังงานทดแทน  การใช้พลังงานไฟฟ้าของจังหวัดสตูลใน ปี 2560 จะเห็นได้
ว่า มีแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้น จำนวน 366,358,678 กิโลวัตน์ต่อชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 5.48 อัตราส่วนของ
บ้านที่อยู่อาศัย ปัจจุบันมีอัตราส่วนการใช้พลังงานร้อยละ 39.02 ดังนั้นจึงควรมีมาตรการในการลดการใช้พลังงาน 
และส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้มากขึ้น อาทิ พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ และ
พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจังหวัดสตูลมีศักยภาพพลังงานทดแทนปัจจุบัน 604,027.3834 Ktoe เพ่ือรองรับการใช้
พลังงานที่เพ่ิมขึ้นทุกปี   

ตารางข้อมูลแสดงจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า หน่วยจำหน่ายไฟฟ้าและจำนวนการไฟฟ้า / ครวัเรือนในพื้นที่ที่ยังไม่มี   
ไฟฟ้าใช้ จำแนกตามอำเภอ 
ที ่ อำเภอ ครัวเรือน

ทั้งหมด 
(ครัวเรือน) 

มีไฟฟ้าใช้แล้ว (ครัวเรือน) ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 
ปักเสาพาด
สาย 

โซลาร์
โฮม

(SHS) 

อื่นๆ รวม อยู่ในพื้นที่
ปกติ 

(ครัวเรือน) 

อยู่ในเขต
หวงห้าม 

(ครัวเรือน) 

ไม่เข้า
หลักเกณฑ ์
(ครัวเรือน) 

รวม 
(ครัวเรือน) 

1 เมืองสตูล ๓8,495 38,139 356 0 38,495 0 0 0 0 
2 ละง ู 22,951 22,817 134 0 22,951 0 0 0 0 
3 ทุ่งหว้า 7,661 7,547 109 0 7,656 0 5 0 5 
4 ควนกาหลง 11,681 11,681 63 0 11,681 0 0 0 0 
5 ท่าแพ 8,465 8,464 1 0 8,465 0 0 0 0 
6 ควนโดน 7,628 7,622 3 0 7,625 0 0 0 0 
7 มะนัง 6,141 6,068 73 0 6,141 0 0 0 0 
 รวม 103,019 102,275 739 0 103,014 35 5 0 40 

ที่มา : สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ ธันวาคม 256๑ 
 

ตาราง 1.145  จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าและการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2554 – 2560 
 

ปี จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 
(ราย) 

เพิ่ม/ลดลง 
(ร้อยละ) 

การจำหน่ายและใช้กระแสไฟฟ้า 
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

เพิ่ม/ลดลง 
(ร้อยละ) 

2554 81,192  337,293,322   
2555 84,732 4.36 364,199,139 7.98 
2556 88,232 4.13 341,750,317 -6.16 
2557 90,997 3.13 336,830,623 -1.44 
2558 92,581 1.74 334,187,765 -0.78 
2559 94,698 2.29 347,307,252 3.92 
2560 96,573 1.98 346,882,724 -0.12 

ที่มา: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล 
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ตารางที่ 1.146 การจำหน่ายและใช้กระแสไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ใช้ ปี พ.ศ. 2554 – 2560 
 

ปี 
ประเภทผู้ใช ้
(กิโลวัตต์ – 
ชั่วโมง) 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

บ้านอยูอ่าศัย 115,216,176 121,856,109 125,761,818 127,814,268 134,388,284 135,250,574 
กิจการขนาดเล็ก 47,312,098 52,161,505 53,124,999 52,625,961 55,388,605 53,817,736 
กิจการขนาดกลาง 124,073,327 106,585,533 100,149,843 98,726,390 101,983,118 96,558,827 
กิจการขนาดใหญ ่ 59,676,609 58,266,880 55,223,243 52,570,194 52,753,142 58,374,809 
อื่นๆ* 17,920,929 2,880,290 2,570,720 2,450,952 2,800,103 2,880,778 

*กลุ่มอ่ืนๆ ประกอบด้วย ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร สูบน้ำเพื่อการเกษตร         
ที่มา: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล 

ภาพที่ 1.61 แสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้า รายสาขา ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
              
 
 

* หน่วย “ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ” (ton of oil equivalent; toe) คือ หน่วยวัดปริมาณพลังงานโดยเทียบการใช้
พลังงานจากเช้ือเพลิงน้ันๆ ในปริมาณที่เท่ากันกับพลังงานท่ีได้จากการเผาไหม้น้ำมันดิบ ๑ ตัน 

 

 จากข้อมูลจำนวนผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า และปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขาของจังหวัดสตูลในปี 2560  
จะเห็นได้ว่า มีแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด และสัดส่วนการใช้พลังงานสูงสุดจะอยู่ใน
ภาคอุตสาหกรรมและบ้านที่อยู่อาศัย โดยปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของปี ๒๕๖๐ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม 
๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๔๕ น. ซึ่ งมีความต้องการปริมาณไฟฟ้าสูงสุดจำนวน ๖๐.๕๑ เมกกะวัตต์  ดังนั้น  
จึงควรส่งเสริมให้มีการประหยัดพลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการพัฒนาและสนับสนุนการ
ใช้พลังงานทดแทน เพ่ือเป็นการเพ่ิมความม่ันคงด้านพลังงานการลดใช้พลังงานในภาพรวมของจังหวัด 
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ด้านพลังงานทดแทน 
ตารางที่ 1.147 แสดงศักยภาพพลังงานทดแทนของจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประเภทพลังงาน ศักยภาพพลังงานทดแทน (ktoe) สัดส่วน 
ก๊าซชีวภาพ 2.81 0.75% 
ขยะ 21.06 5.63% 
ชีวมวล 278.60 74.52% 
แสงอาทิตย์ 31.74 8.49% 
ไบโอดีเซล 39.67 10.61% 

ที่มา: www.thaienergydata.in.th  
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในจังหวัดสตูลมีการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ บริษัทปาล์มไทย

พัฒนาจำกัด กำลังการผลิต 0.95 เมกกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำคลองดุสน กำลังการผลิต 0.68 เมกกะวัตต์ 
และโรงไฟฟ้าชีวมวล  บริษัท สตูล กรีน พาวเวอร์ กำลังการผลิต ๙.๙๐ เมกกะวัตต์ รวมทั้งหมดเป็น 11.5๓ 
เมกกะวัตต์ และมีการใช้ไฟฟ้าในจังหวัดทั้งหมด (ข้อมูล ในปี 2560)  39.65 เมกกะวัตต์ ซึ่งปริมาณการผลิต
ที่ผลิตได้ในจังหวัดยังมีน้อยกว่าความต้องการในการใช้ไฟฟ้า ๒๘.๑๒ เมกกะวัตต์ 
 จากข้อมูลดังกล่าวแม้ว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะยังไม่รุนแรงนักในปัจจุบัน แต่มีแน้วโน้ม
เพ่ิมสูงขึ้น  ดั งนั้นจั งหวัดสตูลจึงต้องให้ความสำคัญหาแนวทางในการป้องกัน อนุรักษ์  และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด สร้างจิตสำนึกในทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ การสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ การบริหาร
จัดการขยะที่มาพร้อมกับความเจริญในพ้ืนที่  
 

 10. การวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสตูล 
       จากข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสตูล ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน พบว่าจังหวัดสตูลเริ่มประสบกับปัญหา 
  1. ดินเสื่อมโทรม เนื่องจากการใช้สารเคมี การปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพ่ือการพาณิชย์ และการใช้
ประโยชน์ที่ดินไม่ตรงตามสมรรถนะของดิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสตูล โดยเฉพาะกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เริ่มได้ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวฯ จึงได้ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้วิธีการทางธรรมชาติ
ในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน 
  2. กรรมสิทธิ์ที่ดิน เนื่องจากการประกาศเขตอนุรักษ์ซ้อนทับที่ดินของประชาชน รวมทั้ง
หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบไม่มีการกำกับดูแลอย่างจริงจัง ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่อง
ที่ดินทำกินของราษฎร์ จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยรัฐบาลมีการดำเนินงาน
โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
  3. การลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ เนื่องจากประชาชนบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือต้องการที่ ดินทำกิน และ
การบุกรุกของนายทุน ตลอดจนขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเรื่องพ้ืนที่ป่าไม้ 
จึงได้บูรณาการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
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  4. การขาดแคลนน้ำในพ้ืนที่จังหวัดสตูล ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ แหล่ง
น้ำตื้นเขิน การบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำ และการบริหารจัดการน้ำที่ไม่เหมาะสม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาวิธีการ
ต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา 
  5. น้ำท่วม เกิดขึ้นเนื่องจากการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางน้ำ การบุกรุกและถมที่ รวมทั้งการ
บุกรุกทำลายป่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสตูลเริ่มหามาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว 
เพ่ือแก้ไขปัญหา 
  6. การลดลงของพ้ืนที่ป่าชายเลน เนื่องจากประชาชนบุกรุกทำลายป่าชายเลน เพ่ือต้องการ
ที่ดินทำกินและตัดไม้ป่าชายเลนไปขาย รวมทั้งนายทุนบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือต้องการที่ดินมาใช้ ในการทำฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสตูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ร่วมกับหน่วยงานในระดับพ้ืนที่เริ่มหามาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และร่วมกันปลูกป่าชายเลน 
  7. การกัดเซาะชายฝั่ง โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเนื่องจากธรรมชาติ การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง
บริเวณชายฝั่ง รวมทั้งการถมที่ดินในทะเล การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจังหวัดสตูลได้สนับสนุนงบประมาณของ
จังหวัดในการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังในบางพ้ืนที่ที่มีประสบปัญหาการกัดเซาะมาก และในบางพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ดำเนินการก่อสร้างเข่ือนกันตลิ่งพัง 
  8. คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี โดยพบปัญหาการปนเปื้อนของ
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) และแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB) เนื่องจากการทิ้งขยะสิ่งปฏิกูล
และน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติจากครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ปัจจุบันองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเฝ้าระวัง 
 9. ขยะมูลฝอยไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและมีขยะมูลฝอยตกค้าง เนื่องจาก
ขาดแคลนอุปกรณ์ยานพาหนะในการจัดเก็บและขนส่ง ปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นเนื่องจากจำนวนประชากรและ
จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น ขาดการบูรณาการ่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประชาชน
ขาดความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการลดคัดแยกและนำกลับมาใช้ใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
จังหวัดสตูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูลร่วมกับสำนักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่หามาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไข
ปัญหาในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชน เยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะท่ี
ต้นทาง 
  จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นแม้ว่าจะยังไม่รุนแรงนักในปัจจุบันแต่ก็มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้น
จังหวัดสตูลจึงต้องหาแนวทางในการป้องกัน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 
โดยเฉพาะในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ ซึ่งเป็นจุดเน้นของจังหวัดสตูลที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว    
เชิงอนุรักษ์และอุทยานธรณีโลกต่อไป 
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1.3 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 

            จังหวัดสตูลมีกระบวนการในการรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชน ดังต่อไปนี้ 
  ๑. มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (ก.บ.อ.) สำรวจปัญหาและความต้องการของ

ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการและความคิดเห็นของประชาชน โดยแยกเป็น สภาพปัญหา ความ
ต้องการ/แนวทางแก้ไข จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการ โดยให้ระบุความจำเป็นของปัญหา 5 
ระดับ (1 = ต้องการต่ำ 2 = ต้องการน้อย 3 = ต้องการปานกลาง 4 = ต้องการมาก    = ต้องการมากที่สุด) กอปร
กับการใช้ข้อมูลจากแผนชุมชนหรือกระบวนการประชาคมของแต่ละชุมชน    ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ. 2551 และประกาศ ก.น.จ. เร่ือง วิธีการสำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด   ซึ่งอำเภอได้สรุปผลปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ใน
ภาพรวมระดับอำเภอ และส่งให้จังหวัด 

 ๒. สำนักงานจังหวัดสตูลในฐานะเลขานุการ ก.บ.จ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการสำรวจปัญหา
และความต้องการของประชาชนพื้นที่ 7 อำเภอ 36 ตำบล ประมวลผลปัญหาความต้องการของแต่ละอำเภอ นำเสนอ
ในรูปแบบของปัญหาระดับความจำเป็น 5 ระดับ  รวมทั้งประมวลนำเสนอเป็นภาพรวมของจังหวัด 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการ ซึ่งจากกระบวนการดังกล่าว สามารถรวบรวมปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน จังหวัดสตูล ดังนี้ 

 

ตารางที่ 1.148 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดสตูล 

ที่ ด้าน สภาพปัญหา 
ความต้องการ/ 
แนวทางการแก้ไข 

ระดับ
ความ
จำเป็น 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

อำเภอ 
เป้าหมาย 

1 เศรษฐกิจ -ปัญหาราคาสินคา้
เกษตรตกต่ำ 
- ผลผลติทาง
การเกษตรคุณภาพต่ำ
และต้นทนุการผลิตสูง 
 

 

 

 

 

  อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถใน
การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
- สร้างแบรนด์หรือจุดเด่นให้กับ
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า และ
ประชาสัมพนัธ์ให้เป็นที่รู้จัก 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการลดต้นทนุ
การผลิต อาทิ  การผลิตปุ๋ยโดย
ใช้ต้นทนุต่ำให้กับเกษตรกร 
- ส่งเสริมการผลิตสินค้า
การเกษตรที่มีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการของตลาด และหา
ช่องทางกระจายผลผลติ 
- ส่งเสริมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการเพิ่มผลผลติ
ทางการเกษตร 
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีการปลกู

4.80 96 เมืองสตูล  
ควนกาหลง 
ท่าแพ 
ละง ู
ทุ่งหว้า 
ควนโดน 
มะนัง 
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ที่ ด้าน สภาพปัญหา 
ความต้องการ/ 
แนวทางการแก้ไข 

ระดับ
ความ
จำเป็น 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

อำเภอ 
เป้าหมาย 

พืชชนิดอื่นเสริมการปลูก
ยางพารา 
 -ส่งเสริมการแปรรูปผลติภัณฑ์
สินค้าทีท่ำมาจากยางพาราเพื่อ
สร้างมูลคา่เพิ่ม 

  -ประชาชน/กลุ่ม
อาชีพขาดความรู้ 
ทักษะ  แหล่งเงินทนุ
และเครื่องมือในการ
ประกอบอาชีพ 
 

- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะ
ประกอบอาชีพ 
-สนับสนนุเครื่องมือให้แก่กลุ่ม
อาชีพ 
-พัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพตา่ง ๆ 
ในพื้นที่เพื่อสร้างอาชีพและ
รายได้  
-จัดอบรมอาชีพเสริม หรืองานที่
อาศัยทักษะฝีมือแรงงาน เช่น 
การทำขนม งานหัตถกรรม งาน
ช่าง เปน็ต้น 
- ส่งเสริมการรวมกลุ่ม ให้ความรู้
หลักการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี
และมีความเข้มแข็ง 
-หาตลาดรองรับฝีมือแรงงาน 

4.03 80 ละง ู
เมืองสตูล 
ควนโดน 
ทุ่งหว้า 
ควนกาหลง  
ท่าแพ  
มะนัง 

  -ไม่มีศูนย์กลางในการ
ซื้อขายผลผลติทาง
การเกษตร 
-ไม่มีจุดจำหนา่ย
ผลผลติทางการ
เกษตรที่เหมาะสม 

-จัดตั้งตลาดกลางในการรวบรวม
และจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร 
-สำรวจจุด/ทำเลที่เหมาะสม
สำหรับสร้างจุดจำหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตร                      

5.0 100 เมืองสตูล 
ควนโดน 

  -การคมนาคมไม่
สะดวกต่อการติดต่อ
สัญจรและการขนส่ง 
 
 

- ปรับปรุงเสน้ทางคมนาคม 
- ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนให้ได้มาตรฐาน 
 
 
 
 

4.80 96 ทุ่งหว้า 
มะนัง 
ท่าแพ 
ควนกาหลง 
ควนโดน 
ละง ู
เมืองสตูล 

  -การท่องเที่ยว 
 

-ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน 
-ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ การท่องเที่ยว ชุมชน 
- พัฒนามาตรฐานบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว 

4.30 87 ทุ่งหว้า 
เมืองสตูล 
ควนโดน 
ท่าแพ 
ละง ู
ควนกาหลง 
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ที่ ด้าน สภาพปัญหา 
ความต้องการ/ 
แนวทางการแก้ไข 

ระดับ
ความ
จำเป็น 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

อำเภอ 
เป้าหมาย 

-จัดให้มีอาคารศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว  
-พัฒนาท่าเทียบเรือให้ได้
มาตรฐาน 
-จัดให้มีป้าย เอกสาร แผนที่
ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ชุมชน
เชื่อมโยงอุทยานธรณีโลก 

มะนัง 

2 ความมั่นคง
และความ
สงบเรียบร้อย 

-การแพร่ระบาดของ   
ยาเสพติด 

-ให้ความรู้ กระตุ้นจิตสำนึก
ให้กับเยาวชน ประชาชน             
และกลุ่มเสี่ยง ตระหนักถึงพษิภัย
ของยาเสพติด 
-ส่งเสริมหลักจริยธรรมทาง
ศาสนาแก่ผู้ติดยาเสพติด 
-ส่งเสริมให้ผู้ผ่านการ 
บำบดั/ฟื้นฟูได้มีอาชีพ 
-จัดระเบียบสถานบริการ ร้านคา้ 
ร้านคาราโอเกะ และแหล่งมั่วสมุ
ในพื้นที ่

4.50 95 ละง ู
ทุ่งหว้า 
ควนกาหลง 
ท่าแพ 
ควนโดน 
เมืองสตูล 
มะนัง 

  - ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
- ปัญหาอาชญากรรม
ในพื้นที ่
 

- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) 
-การจัดตั้งชุดรักษาความ
ปลอดภัยประจำหมู่บ้าน 
- จัดตั้งจุดตรวจประจำชุมชน 
พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับ
จัดตั้งจุดตรวจ 
- ฝึกอบรมทบทวนให้ความรู้และ
การใช้อาวุธแก่ชุดรักษาความ
ปลอดภัยประจำหมู่บ้าน 

4.20 84 ละง ู
ท่าแพ 
ทุ่งหว้า 
ควนกาหลง 
ควนโดน 
เมืองสตูล 
มะนัง 
 

3 สังคมและ
คุณภาพ 
ชีวิต 

-ไฟส่องสวา่งบนท้อง
ถนนไม่เพียงพอ                 
ไม่ทั่วถึง 
-ไฟฟ้าไม่ครอบคลุม/
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

-ให้มีการติดตั้งไฟส่องสวา่งบน
ถนนและที่สาธารณะ ให้
ครอบคลุมทุกพื้นที ่
-จัดให้มีการติดตั้ง ปรับปรุงและ
ขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุก
ครัวเรือน 

4.90 
 
 

97 
 
 
 

ควนกาหลง 
มะนัง 
ควนโดน 
เมืองสตูล 
ท่าแพ 
ละง ู
ทุ่งหว้า 
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ที่ ด้าน สภาพปัญหา 
ความต้องการ/ 
แนวทางการแก้ไข 

ระดับ
ความ
จำเป็น 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

อำเภอ 
เป้าหมาย 

  -สถาบนัครอบครัว
อ่อนแอ 
 

-ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
สถาบนัครอบครัว 
-สร้างเวทีพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับครอบครัวพัฒนา
แกนนำดา้นครอบครัว 
-เสริมสร้างความรักความอบอุ่น
และความผูกพนัของครอบครัว 
-ต้องการให้เยาวชนมีจิตสำนึกใน
การมีความรักให้เหมาะสมกับวัย 
- ส่งเสริมสถาบนัครอบครัวให้
ใกล้ชิดสถาบันศาสนา 

4.75 
 
 
 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควนกาหลง 
ควนโดน 
 

  -ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาต่ำ 
 

-ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มี
คุณภาพเทียบเท่ากบัของเอกชน    
และรัฐที่มีชื่อเสียง 
-เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทาง
การศึกษา 
-จัดกิจกรรมให้ความรู้ถึงบทบาท
หน้าที่ของการเป็นเยาวชนที่ดี               
และให้ความสำคัญเก่ียวกับ
การศึกษา 
-ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ 
-จัดหาครูต่างประเทศ มาสอน
เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา 
-จัดให้มีการปรับปรุงศูนย์พฒันา
เด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน 

4.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมืองสตูล 
ท่าแพ 
ละง ู
ควนโดน 
ควนกาหลง 
มะนัง 
ทุ่งหว้า 

3 สังคมและ
คุณภาพ 
ชีวิต 

-คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการ 
 

- ซ่อมบำรุงบา้นเรือนให้กับ                
คนจน และผู้ด้อยโอกาส 
- ให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและ       
ผู้พิการ ผู้สูงอาย ุ
- ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม    
เพื่อสร้างรายได้และลดภาระ
สังคม 
- สนับสนนุสวสัดิการให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นโดย
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
- สนับสนนุให้ดำรงชีวิตตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 

4.30 87 ควนโดน 
ละงู  
ท่าแพ 
ควนกาหลง 
 



แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน 167 

ที่ ด้าน สภาพปัญหา 
ความต้องการ/ 
แนวทางการแก้ไข 

ระดับ
ความ
จำเป็น 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

อำเภอ 
เป้าหมาย 

  -การสาธารณสุข 
 

-เพิ่มบุคลากรทางการแพทย ์
-จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัตงิานด้านสาธารณสุขใน
พื้นที่ ตลอดจน แกนนำ เยาวชน  
ประชาชน  ให้มีความรู้ความเข้า
ในมีการดำเนินชีวิตให้มีความ
ปลอดภัยจากโรคภัยตา่ง ๆ 
-อบรมกลุ่ม อสม.ให้ปฏิบัติหน้าที่
ในการให้ความรู้อย่างทั่วถึง 
-ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการ
รับประทานอาหารที่ถูกหลัก
อนามัย 
-พัฒนาระบบงานสาธารณสุขมูล
ฐานชุมชนให้ แก่ศูนย์บริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
-พัฒนาระบบสาธารณสุขให้มี
ความรวดเร็วในการป้องกันแก้ไข 
เมื่อเกิดโรคระบาดในพืน้ที่ 
-จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกนั  
รพ.สต. โรงพยาบาล เพื่อ
ให้บริการประชาชน 
-ส่งเสริมและสนับสนนุให้
ประชาชนรู้จักการหลีกเลี่ยงและ
ป้องกันตนเองให้ห่างไกลจาก
โรคภัยต่างๆ 
-ก่อสร้าง/ปรับปรุงสนามกีฬาให้
ได้มาตรฐาน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
กีฬาให้แก่ศูนย์กีฬาประจำ
หมู่บ้าน, ตำบล ส่งเสริมกิจกรรม
ด้านกีฬา 

4.24 85 ควนโดน 
เมืองสตูล 
ละง ู
ทุ่งหว้า 
ควนกาหลง 
      

4 ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

-ปัญหาการจัดการ
ขยะ 
 

-ต้องการให้มีการจัดระบบกำจัด
ขยะอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ครบวงจร  
-อบรมให้ความรู้เรื่องการกำจัด
ขยะ คัดแยกขยะในครัวเรือน 
อย่างถูกวิธี 
- รณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้
วัสดุจากธรรมชาติแทนวสัดุ  
หรือภาชนะที่  ย่อยสลายยาก  
ในการบรรจุอาหาร 

4.90 99 
 
 
 
 

เมืองสตูล 
ควนโดน 
ควนกาหลง 
ละง ู
ท่าแพ 
      
ทุ่งหว้า 
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ที่ ด้าน สภาพปัญหา 
ความต้องการ/ 
แนวทางการแก้ไข 

ระดับ
ความ
จำเป็น 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

อำเภอ 
เป้าหมาย 

-รณรงค์การห้ามทิ้งขยะลงใน
แม่น้ำลำคลอง และร่วมกันสร้าง
จิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชน 

 
 
 

  -ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวขาด
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- ทรัพยากรธรรมชาติ
เสื่อมโทรม ถูกทำลาย 

-ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เพื่อ
การอนุรักษ์และกระตุ้นให้ชุมชน
เห็นความสำคัญของปา่ 
-ให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบ
จากการตัดไม้ทำลายปา่ 
-รณรงค์สร้างจิตสำนึก                   
และความตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ               
และสิ่งแวดล้อม  
- ส่งเสริม อนุรักษ์ เพิ่มจำนวนปา่
ไม้ในพ้ืนท่ี 
-ป้องกัน ปราบปราม การบุกรุก
ทำลายปา่ 
-รณรงค์ให้ร่วมกันอนุรักษ์ป่าชาย
เลน ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล 
- การจัดทำปะการังเทียม 

4.80 97 เมืองสตูล 
ควนโดน 
ควนกาหลง 
ทุ่งหว้า 
ละง ู
มะนัง 
ท่าแพ 

  -ปัญหาการบุกรุกที่ดิน
สาธารณะ 
-ที่ดินขาดเอกสารสิทธิ ์

-ต้องการให้รัฐช่วยเหลือจัดหา
ที่ดินทำกิน 
-สร้างแนวกัน้เขตที่ดินสาธารณะ
เพื่อป้องกันการบุกรุก 
-สร้างความตระหนักถึง
กฎหมาย/ข้อบังคับ กรณีการบกุ
รุกที่สาธารณะ 

4.60 92 เมืองสตูล 
ควนกาหลง 
ควนโดน 
      

  - ปัญหาภัยแล้ง ขาด
แคลนนำ้ในการ
อุปโภค/บริโภคและ
การเกษตร 
- ปัญหานำ้ท่วมขัง 
-ประปาไม่ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

- จัดหา หรือปรับปรุงแหล่งกัก
เก็บน้ำเพื่อใช้กักเก็บน้ำในการ
อุปโภค/บริโภคและการเกษตร
ได้ตลอดป ี
- จัดหาแหล่งน้ำในการผลติ
ประปาให้เพียงพอ 
- พัฒนาระบบชลประทานและ
ขยายเขตระบบประปาให้ทั่วถึง 

4.50 90 เมืองสตูล 
ควนโดน 
ควนกาหลง 
ทุ่งหว้า 
ละง ู
มะนัง 
ท่าแพ 
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ที่ ด้าน สภาพปัญหา 
ความต้องการ/ 
แนวทางการแก้ไข 

ระดับ
ความ
จำเป็น 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

อำเภอ 
เป้าหมาย 

 - สร้างฝายกักเก็บน้ำเพื่อใช้ใน
ฤดูแล้ง 
- ขุดเจาะบ่อนำ้ตื้น 
- จัดเตรียมถังเก็บน้ำสำรอง 
- ขุดลอกคูคลอง ท่อระบายนำ้ 
และปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ระบายน้ำ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 
- ร่วมกันสร้างจิตสำนึก โดยการ
ไม่ทิ้งขยะในคูคลอง และแหล่ง
น้ำที่ขัดขวางระบบระบายน้ำ 
- การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้
มีประสิทธิภาพ 
- ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบสาธารณูปโภค 

  การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

-อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
-เตรียมความพร้อมของเครื่องมือ 
อุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชน
กรณีเกิดภัยธรรมชาติ 

4.30  ควนโดน 
ควนกาหลง 

  ปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝัง่/ตลิง่ 

-จัดทำเข่ือนป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝัง่/ตลิง่ 
-เข่ือนกั้นน้ำเค็ม 

4.50  ละง ู
ทุ่งหว้า 
เมืองสตูล 
ท่าแพ 

5 การบริหาร
จัดการ 

-การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน
และการ
ประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง 
 

-ติดตั้งระบบกระจายเสียง หอ
กระจายเสียงภายในชุมชน 
-จัดให้มีช่องทางการ
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสาร
หลายช่องทาง 
-การออกให้บริการประชาชนใน
พื้นที ่
-ติดตั้งอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุม
ในพื้นที ่

4.30 87 ละง ู
ควนโดน 
เมืองสตูล 
      
ควนกาหลง 
      

 

ข้อมูล  ณ  เดือนสิงหาคม  2562 
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เปรียบเทียบระดับสภาพปัญหา/ความต้องการของประชนชนในพื้นที่จังหวัดสตูล 
ภาพที่ 1.62 สภาพปัญหา/ความต้องการของประชาชนด้านเศรษฐกิจ 

 

ภาพที่ 1.63 สภาพปัญหา/ความต้องการของประชาชนด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

 

ภาพที่ 1.64 สภาพปัญหา/ความต้องการของประชาชนด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
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ภาพที่ 1.65 สภาพปัญหา/ความต้องการของประชาชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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อ.ละงู 

อ.มะนัง 

อ.ควนกาหลง 

อ.ท่าแพ 
 

 .          

 .   โ   

อ.ทุ่งหว้า 

-ผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพต่ำและต้นทุนการผลิตสูง /
ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ 
-ประชาชน/กลุ่มอาชีพขาดความรู้ทักษะแหล่งเงินทุนและ
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
-การคมนาคมไม่สะดวก/ไฟส่องสว่างบนท้องถนนไม่เพียงพอ 
-การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
-ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาอาชญากรรม 
-ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ำ 
-ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม/ ขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ 
-ปัญหาภัยแล้งปัญหาน้ำท่วมขัง /ประปาไม่ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 
-ปัญหาการจัดการขยะ 
-สภาพภูมิทัศน์ของแหล่งท่อ/งเที่ยว 
-การสาธารณสุข 
-ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง/ตลิ่ง 
 

- ผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพต่ำและต้นทุนการผลิตสูง 
ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ 
-ประชาชน/กลุ่มอาชีพขาดความรู้ทักษะแหล่งเงินทุนและ
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
-การคมนาคมไม่สะดวก/ไฟส่องสว่างบนท้องถนนไม่
เพียงพอ 
-การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
-ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาอาชญากรรม 
-ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ำ 
-ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม/ ขาดจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ 
-ปัญหาภัยแล้งปัญหาน้ำท่วมขัง /ประปาไม่ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 
-ปัญหาการจัดการขยะ 
-สภาพภูมิทัศน์ของแหล่งท่อ/งเที่ยว 
-คุณภาพชีวิตและสวัสดิการ 
-การสาธารณสุข 
-ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง/ตลิ่ง 
-การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  

-               ษ    ณ     ำ                
                ษ      ำ 
-           ่      ข            ษ    ่        
                              
-         ไ ่      ไฟ ่    ่        ถ  ไ ่
        
-      ่     ข           
-                          ์     ัญ  
   ญ      
-     ฤ ธ ์       ึ ษ   ำ 
-        ธ             โ     ข      ำ ึ      
      ษ์ 
- ัญ          ัญ    ำ ่  ข   /     ไ ่    ถึ    
          
- ัญ           ข   
-            ์ข     ่  ่          
- ถ             ่     
-  ณ                     
-     ธ  ณ  ข 
- ัญ                   ธ  ณ /ข           ธ ์ 
-    ้                ธ  ณ    
-    ข  ถึ ข     ข่      

-               ษ    ณ     ำ                    
            ษ      ำ 
-           ่      ข            ษ    ่           
                           
-         ไ ่      ไฟ ่    ่        ถ  ไ ่
        
-      ่     ข           
-                          ์     ัญ     ญ      
-     ฤ ธ ์       ึ ษ   ำ 
-        ธ             โ     ข      ำ ึ      
      ษ์ 
- ัญ          ัญ    ำ ่  ข   /     ไ ่    ถึ    
          
- ัญ           ข   
-            ์ข     ่  ่          
-  ณ                     
-     ธ  ณ  ข 
- ัญ                   ธ  ณ  ข           ธ ์ 
- ัญ         ซ     ฝั่        
-    ข  ถึ ข     ข่      
 

 

-               ษ    ณ     ำ                    
            ษ      ำ 
-           ่      ข            ษ    ่           
                           
-         ไ ่      ไฟ ่    ่        ถ  ไ ่
        
-            ์ข     ่  ่          
-      ่     ข           
-                          ์     ัญ     ญ      
-     ฤ ธ ์       ึ ษ   ำ 
-        ธ             โ     ข      ำ ึ      
      ษ์ 
- ัญ          ัญ    ำ ่  ข   
-ไ ่      ์         ซ   ข                ษ     
                ่      ญ   
-     ไ ่    ถึ              
-     ธ  ณ  ข 
- ัญ           ข   
- ัญ                   ธ  ณ  ข           ธ ์ 
-    ข  ถึ ข     ข่      
- ถ             ่     
-  ณ                     
-    ้                ธ  ณ    
 

 

-               ษ    ณ     ำ                    
            ษ      ำ 
-           ่      ข            ษ    ่           
                           
-         ไ ่      ไฟ ่    ่        ถ  ไ ่
        
-            ์ข     ่  ่          
-      ่     ข           
-                          ์     ัญ     ญ      
-     ฤ ธ ์       ึ ษ   ำ 
-        ธ             โ    ข      ำ ึ      
      ษ์ 
- ัญ          ัญ    ำ ่  ข   
-ไ ่      ์         ซ   ข                ษ     
                ่      ญ   
-     ไ ่    ถึ              
-     ธ  ณ  ข 
- ัญ           ข   
- ัญ                   ธ  ณ  ข           ธ ์ 
- ัญ         ซ     ฝั่        
-    ข  ถึ ข     ข่      

- ผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพต่ำและต้นทุนการผลิตสูง ราคาสินค้า
เกษตรตกต่ำ 
-ประชาชน/กลุ่มอาชีพขาดความรู้ทักษะแหล่งเงินทุนและเครื่องมือในการ
ประกอบอาชีพ 
-การคมนาคมไม่สะดวก/ไฟส่องสว่างบนท้องถนนไม่เพียงพอ 
-การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
-ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาอาชญากรรม 
-ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ำ 
-ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม/ ขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ 
-ปัญหาภัยแล้งปัญหาน้ำท่วมขัง /ประปาไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
-ปัญหาการจัดการขยะ 
-สภาพภูมิทัศน์ของแหล่งท่อ/งเที่ยว 
-การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

สรุปภาพรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัด
สตลู 
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1.4 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงท่ีผ่านมา 
1. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559- 2562 
    ปี 2559-2562 พบว่างบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดตาม Function มีจำนวน

สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.61 รองลงมาคืองบประมาณกลุ่มจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 6.25 งบประมาณจังหวัด 
คิดเป็นร้อยละ 5.47 และงบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนตำบล) คิดเป็นร้อยละ 3.97 ในปี 2562 จังหวัดสตูลได้รับจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการ ปี 
2561 ในจังหวัดตาม Function เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.72 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายจัดทำแผนพัฒนาภาค โดย
กำหนดให้จังหวัดชี้เป้าความต้องการ งบประมาณของส่วนราชการจึงได้รับจัดสรรเพ่ิมขึ้น สำหรับงบประมาณ
จังหวัด กลุ่มจังหวัด และงบองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ได้รับงบประมาณจัดสรรลดลง ทั้งนี้   ในการจัดสรร
งบประมาณกลุ่มจังหวัด ปี 2561 ได้รับลดลง เนื่องจากจังหวัดสตูลอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงจากกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดนมาอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จะเห็นได้ว่าการพัฒนาจังหวัดสตูลให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์หลัก และตามประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดสตูล จำเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะร่วมมือกันในฐานะเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์  (Strategic Partnership) ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไปสู่เป้าหมายตามทิศทางของวิสัยทัศน์จังหวัด
สตูลที่ได้กำหนดร่วมกัน 

ตารางท่ี 1.149 แสดงแหล่งท่ีมางบประมาณตามโครงการแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559-2562 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ 

หน่วย:ล้านบาท 

ที่มา : สำนักงานคลังจังหวัดสตูล,สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล,สำนักงานจังหวัดสตูล 
ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

ปี รวมงบฯ ปี 59-62 
 2559 2560 2561 2562 จำนวนเงิน เปอร์เซนต์ 

งบของส่วน
ราชการ 
(Function) 

 3,922.02 2,886.96 2,681.26 2,834.79 12,325.03 84.61 

งบองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 170.71 67.06 219.86 120.15 577.78 3.97 

งบจังหวัด  169.39 197.43 238.04 191.72 796.58 5.47 

งบกลุ่มจังหวัด  42.9 844.72 21.89 0.54 910.05 6.25 

รวม  4,262.12 3,996.17 3,161.05 3,147.20 14,566.54  
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ภาพที่ 1.66 แผนภูมิแสดงแหล่งที่มางบประมาณตามโครงการแผนพัฒนาจังหวัดสตูล  

                 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2562 

 

จากผลการพัฒนาจังหวัดสตูล ระหว่าง พ.ศ. 2559 – 2562 ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ             มี
ค่าใช้จ่ายงบประมาณของโครงการในปี 2559-2562 ดังนี้  

ตารางท่ี 1.150  แสดงงบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจำปี ในส่วนโครงการงบจังหวัด 2559 – 2562 

ยุทธศาสตร์ 

งบประมาณ ป ี2559 งบประมาณ ป ี2560 งบประมาณ ป ี2561 งบประมาณ ป ี2562 
รวม 

จำนวนเงิน 
(ล้านบาท) 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน
(ล้านบาท) 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน
(ล้านบาท) 

จำนวน
โครงกา
ร 

จำนวนเงิน
(ล้านบาท) 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(ล้านบาท) 

จำนวน
โครงการ 

1.สร้างมูลค่าเพิม่การ
ท่องเทีย่ว การเกษตร 
และการค้าสู่อาเซียน 

 239,726,600  22 142,737,335 8 86,487,400  13 118,698,600 13 ๕๘๗,๖๔๙,๙๓๕ 56 

2. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอ้ม และ
อุทยานธรณีสตลูอย่าง
สมดุล และยั่งยืน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 1 17,209,900 2 47,330,800  5 31,367,100 7 ๙๖,๙๐๗,๘๐๐ 15 

3. การยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างความมั่นคง
และสังคมสนัติสุข 

   38,899,200  11 29,481,565 6  2,278,900  12 33,662,500 9 ๑๖๔,๓๒๒,๑๖๕ 38 

4.ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงบจังหวัดแบบ
บูรณาการ 

8,000,000   8,000,000   8,000,000       8,000,000    32,000,000   

งบประมาณรวม 
 287,625,800     34   197,428,800     16  204,097,100     30  191,728,200      29     880,879,900  ๑๐๙ 

ที่มา : สำนักงานจังหวดัสตลู  
ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2562 
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ภาพที่ 1.67 กราฟแสดงข้อมูลวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ปี 2559-2562 

  สร้างมูลค่าเพ่ิมการ
ท่องเที่ยว การเกษตร และ

การค้าสู่อาเซียน  
๕๘๗ ๖๔๙ ๙๓๕     

   การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดล้อม และอุทยาน
ธรณีสตูลอย่างสมดุล และ
ยั่งยืน  ๙๖ ๙๐๗ ๘๐๐  

   

   การยกระดับคุณภาพ
ชีวิต เสริมสร้างความ

ม่ันคงและสังคมสันติสุข  
๑๖๔ ๓๒๒ ๑๖๕     

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งบจังหวัดแบบบูรณาการ  

              

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียน 

การจัดสรรงบประมาณในปี 2559-2562 จำนวน ๕๕๐,๗๗๕,๐๓๕ บาท  
ปี 2559 เน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางอุทยานธรณีวิทยา เพ่ือให้ทันต่อการ   

ขอรับรองจาก UNESCO ภายในปี 2560 เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ ป้ายบอกทางเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างเพ่ือสร้างความปลอดภัยเส้นทางการท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในเมืองสตูล และการ
ท่องเที่ยวนานาชาติ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เช่น กิจกรรมมหกรรมว่าวประเพณีและว่าวนานาชาติจังหวัดสตูล 
กิจกรรมสตูลฟอสซิลเฟสติเวิล และการสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวโดยการจัดตั้งทีมกู้ภัยทางน้ำ ทั้งนี้ยังได้
จัดทำโครงการตลาดและประชาสัมพันธ์ภายใต้เคมเปญ “สตูล.. จังหวัดเดียวเที่ยวได้ทั้งปี” เพ่ือดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนตลอดทั้งปี ทุกฤดูกาล สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวของจังหวัดทางแอพพลิเคชั่น ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
ด้านการเกษตร เน้นการเพิ่มศักยภาพสินค้าทางการเกษตรสำคัญของจังหวัด พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตร
และตลาดการเกษตร เพ่ือรองรับสินค้าเกษตรของเกษตรกรของจังหวัด การส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่ การ
ปลูกพืชร่วมสวนยางพารา การถ่ายทอดความรู้ในการเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนทางการเกษตรให้กับกลุ่มอาชีพ 
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในทุกอำเภอ  ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชดำริ เนื่องจากอาชีพ
ส่วนใหญ่ของชาวจังหวัดสตูลมีอาชีพเกษตรกร ปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน จังหวัดสตูล มีเนื้อที่ทั้งหมด 
1,754,701 ไร่ พ้ืนที่ถือครองเพ่ือทำการเกษตร 635,847 ไร่ มีครัวเรือนเกษตรกร 46,375 ครัวเรือน 
ปัจจุบันราคาสินค้าเกษตรดังกล่าวตกต่ำทำให้รายได้ของประชาชนลดลง จังหวัดจึงได้ส่งเสริมเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตามรอยพระราชดำริ มีการอบรมเสริมสร้างประสบการณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อน
การเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียน เพ่ือเป็นโรงเรียนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวน 30 โรง 
สามารถสร้างความรู้ความเข้าในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เรื่องบัญชีต้น
กล้าและบัญชีครัวเรือน เพ่ือให้ประชาขนได้อยู่อย่างพอเพียง ลดต้นทุนการผลิต ลดการนำเข้าอาหาร ลดความ
เดือดร้อนของประชาชนในการบริโภคสินค้าราคาแพง สร้างคามมั่นคงทางอาหารภายในจังหวัด  ด้านปศุสัตว์ 
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(ส่งเสริมการเลี้ยงแพะเพ่ือรองรับฮาลาล) เนื่องจากจังหวัดสตูลมีประชาชนมุสลิมประมาณ 76% ทั้งยังเป็นสัตว์
พ้ืนเมืองของจังหวัด จัดอบรมการผลิตอาหารสัตว์/ การผลิตอาหารข้นอัดก้อนและมีงบประมาณไม่สูงมากนัก 
เพียง  4.05 ล้านบาท ซึ่งค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการพัฒนาเนื่องจากรายได้ด้านการเกษตรเป็นอาชีพหลักของ
ประชาชนจังหวัดสตูล นอกจากนี้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสินค้า OTOP จังหวัด ซึ่งมีผลิตภัณฑ์
ชุมชนเด่น เช่น ไข่มุก ชาชัก การผลิตสินค้าจากผ้าพ้ืนเมือง(ปาเต๊ะ) โรตี-ชาชัก ขนมพ้ืนเมืองเช่นขนมผูกรัก สินค้า
เกษตรแปรรูป เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสตูลเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยปี 2558 สามารถสร้างรายได้ 
จำนวน 640,727,722 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 เป็นเงิน 39,018,417 บาท คดิเป็นร้อยละ  6.93  

ปี 2560 เน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาตาม Positioning ของจังหวัด เน้นด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 อำเภอคืออำเภอเมือง อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้าและอำเภอมะนัง ซึ่ง
เป็นฐานรายได้ใหม่ของจังหวัดสตูล โดยการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพ่ือเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทางอุทยาธรณีวิทยา 
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งอันดามัน เส้นทางการค้าชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศอาเซียน และพ้ืนที่เกษตร  
การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวสนับสนุนให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จาก
การท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวรองรับการเพ่ิมขึ้นของจำนวนนักเท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น
ต่อเนื่องทุกปี พัฒนาสินค้า OTOP เชิงธรณีวิทยา ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวชุมชนทางธรณีวิทยาและ
วัฒนธรรม เช่น การจัดงานสตูลจีโอพาร์คฟอสซิลเฟสติวัล งาน"สตูลอีดิ้ลฟิตรี" โอเพ่นเฮาส์ เป็นต้น ด้านการเกษตร 
เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ ศักยภาพการผลิต แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อาทิ การพัฒนาคุณภาพน้ำยาง 
ส่งเสริมการปลูกปาล์มพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า ซึ่งส่วนใหญ่พ้ืนที่ปลูกร้อยละ 60 พันธุ์ไม่ดีและอายุมากกว่า 25 ปี 
ทำให้ผลผลิตน้ำมันปาล์มต่ำ การจัดระบบน้ำในสวนปาล์มน้ำมัน จัดตั้งศูนย์ผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน GMP 
โครงการที่ฟ้ืนฟูการประมงชายฝั่งพ้ืนบ้าน โดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพในชุมชนประมง
ทะเลพื้นบ้าน สนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการเพ่ิมศักยภาพ การแปรรูปสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐานรวมทั้งส่งเสริม
การตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ประมง การส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่ ส่งเสริมองค์ความรู้ การเรียนรู้ด้าน
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ปี 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 86.48 ล้านบาท ด้านการท่องเที่ยวเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวทุก
มิติ  ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมให้ได้มาตรฐานเพ่ือการท่องเที่ยว   ปรับปรุง
เส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนให้
ได้มาตรฐาน การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางและนักท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวนานาชาติ อาทิ การแข่งขันตกปลาบาราฟิชชิ่งคัพ การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนานาชิต เป็นต้น 
ทั้งนี้เพ่ือรองรับการประกาศให้อุทยานธรณีสตูลเป็นสมาชิกเครือข่ายอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก Satun 
UNESCO Global Geopark ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวนานาชาติ และพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร เน้นให้ความสำคัญ
กับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการน้อมนำแนวทางพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวง
รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ โดยการจัดทำแปลงสาธิตเกษตรทฤษฏีใหม่ ส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่ ส่งเสริมการ
แปรรูปผลผลิตเกษตรชุมชน สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล และส่งเสริมการตลาดให้แก่
เกษตรกรทั้งในพ้ืนที่รวมถึงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการประมงโดยการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ นวัตกรรมแก่เกษตรกรกลุ่มชาวบ้าน ส่งเสริมการสร้างอุปสงค์สินค้าประมงและแปร
รูปสินค้าประมง ทั้งนี้เพ่ือความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจชุมชน 
 ปี 2562 เน้นการเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว 
การเกษตรที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อาทิ การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
อุทยานธรณีโลก  มุ่งเน้นการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน มีความสะดวก รองรับ
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด แหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลก และแหล่ง
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ท่องเที่ยวชุมชน  การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาสากล การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้าง
เอกลักษณ์ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวของท้องถิ่น และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวนานาชาติ เช่น 
กิจกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติ วิ่งย้อนร้อนประวัติศาสตร์ตะรุเตา การพัฒนาศักยภาพ
การผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรหลักของจังหวัด ส่งเสริมการสร้างรายได้ในสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน
ด้วยการเลี้ยงสัตว์และปลูกต้นไม้ยืนต้นร่วม  ส่งเสริมการปลูกมะพร้าวน้ำหอมสนับสนุนการท่องเที่ยว และ
ส่งเสริมการปลูกจำปาดะสตูล ซึ่งเป็นผลไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย หรือ GI มี
ความแตกต่างและมีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นกว่าที่อ่ืน 

• บรรลุเป้าประสงค์ 
ผลการพัฒนาอุทยานธรณีโลกและการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสากล ด้านการท่องเที่ยวทั้ ง

แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัด แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชุน(แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ,แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์) แหล่งท่องเที่ยวทางวิถีชีวิต วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา ตามจุดเน้น
การพัฒนาที่สำคัญของจังหวัด ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก ทำให้แหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลมีมาตรฐาน สะดวกสบาย เข้าถึงง่าย นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและต้องการ   
มาเยือนอีก และการส่งเสริมกิจกรรม พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งการทำตลาดและประชาสัมพันธ์
เชิงรุกส่งผลให้จังหวัดสตูลเป็นที่รู้จักและดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกเดินทางมาเยือนจังหวัด และมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดด้านเกษตร การค้าเพ่ิมสูงขึ้นทั้งนี้ เมื่อวันที่ 
17 เมษายน 2561 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก          
ได้ประกาศให้อุทยานธรณีสตูล ซึ่งเป็นอุทยานธรณีแห่งแรกของประเทศไทย เป็นสมาชิกเครือข่ายอุทยานธรณี
โลก Satun UNESCO Global Geopark ทำให้ประเทศไทยได้แหล่งอุทยานธรณีโลกจาก UNESCO แหล่งแรก
ของประเทศ แห่งที่ ๕ ของอาเซียน ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งธรณีของจังหวัดสตูล และนี่คือการเริ่มต้น   
ในเวทีโลกที่ในการการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ชุมชน
อย่างยั่งยืน เพ่ือความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป   

 

 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดหลักของประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้
จากการท่องเที่ยวขยายตัวร้อยละที่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2.5 จากปีที่ผ่านมา (ตัวชี้วัดตามแผนปี 
2561-2564) พบว่าในปี 2561 เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 13.34 จากปี 2560 ผลการพัฒนาบรรลุผลตาม
ตัวชี้วัด  
 

ภาพที่ 1.68 กราฟแสดงข้อมูลสถิติด้านการท่องจังหวัดสตูล ปี 2557-2561 

 
ที่มา : สำนักงานการท่องเท่ียวและกฬีาจังหวัดสตูล 

ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2562 
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ผลการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต แปรรูป การบริการ และการค้าชายแดน เพื่อเพิ่มคุณค่า
และมูลค่าสินค้าการเกษตร ประมง และภูมิปัญญา สามารถบรรลุเป้าประสงค์ในการดำเนินการในด้าน   
ต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล ในปี ปี 2559 - 2561 ดำเนินการตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่   รวมจำนวน 27 แปลง สมาชิก 1,933 ราย โดยครอบคลุมทั้งด้านพืช 
ปศุสัตว์ และประมง ประกอบด้วยสินค้าเกษตรรวมจำนวน 10 ชนิด คือ 1) ข้าว 2) ยางพารา 3) ปาล์ม
น้ำมัน  4) ลองกอง 5) ทุเรียน  6) จำปาดะ 7) มะพร้าว 8) แพะ  9) โค 10) กุ้ง เกษตรกรที่ได้ ที่เข้า
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560-2561 รวมทั้งสิ้น 858 ราย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  

ภาพที ่1.69 แสดงแผนภูมิแสดงแนวโน้มผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของจังหวัดสตลู ปี 2556-2560 
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Agriculture ภาคเกษตร 16,124 14,260 14,360 13,261 14,663 15,481
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 สำหรับตัวชี้วัดร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 
ต่อปี สามารถบรรลุผลตามตัวชี ้วัดดังกล่าว โดยจากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวล GPP ภาคเกษตร ปี 2560 
เพิ่มขึ้นจาก ปี 2559 ร้อยละ 5.58 จากข้อมูลพบว่าตั้งแต่ ปี 2556 -2558 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคเกษตรมีลักษณะเพิ่มลดสลับกัน และในปี 2559-2560 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8.07 ทั้งนี้
เนื่องจากภาวะผันผวนเศรษฐกิจโลก ราคาสินค้าเกษตร ผลพวงจากจากเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ธรรมชาติ
ในแต่ละปี ทำให้ผลผลิต คุณภาพของสินค้าและราคาสินค้าทางการเกษตร มีการเปลี่ยนแปลง  

ทั้งนี้จากข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสตูล ได้แก่ยางพารา ในปี 2561 มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ทั้งพ้ืนที่ปลูก พื้นที่ให้ผล ผลผลิต และราคา ปาล์มน้ำมันมูลค่าผลผลิตลดลงจากปี 2560 
พ้ืนที่ปลูก พ้ืนที่ให้ผลและผลผลิตสูงขึ้นจากปี 2560 แต่ราคาลดลง ส่งผลให้มูลค่าพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของ
จังหวัดทั้ง 2 ชนิดมีความผันผวนในการเพ่ิมขึ้นและลดลงของมูลค่าผลผลิต และอาจส่งผลทำให้ตัวชี้วัด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรในปีถัดไปไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 

ตารางท่ี 1.151 แสดงจำนวนพื้นที่เพาะปลูกยางพาราตั้งแต่ปี 2558-2561 

ปีการ
ผลิต 

ยางพารา   
พ้ืนที่ปลูก 
(ไร่) 

ร้อยละ พ้ืนที่ให้ผล 
(ไร่) 

ร้อยละ ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่/ปี) 

ราคา
เฉลี่ย 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

2558 432,672  355,243  90,584 255 40.77 3,693.23 
2559 437,051 +1.01 375,735 +5.77 104,808 279 49.39 5,177.55 
2560 428,110 -2.09 356,697 -5.34 88,047 247 43.19 3,802.75 
2561 566,943 +32.43 386,445 +8.34 97,605 253 43.40         5091.55 

ที่มา : จากการประชุมร่วมกันระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9  สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล 
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 การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลและ สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน
มิถุนายน 2562 

ตารางท่ี 1.152 แสดงจำนวนพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันตั้งแต่ปี 2558 - 2561 

ปีการ
ผลิต 

ปาล์มน้ำมัน 
พ้ืนที่ปลูก 
(ไร่) 

ร้อยละ 
พ้ืนที่ให้ผล 
(ไร่) 

ร้อยละ 
ผลผลิต  
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย  
(กก.ไร่/ปี) 

ราคา
เฉลี่ย 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

2558 106,456  99,741  241,269 2,419 4.07 981.98 
2559 109,212  99,605  242,854 2,438 5.02 1,219.04 
2560 109,421 +0.19 104,822 +4.98 265,849 2,536 3.75 966.93 
256๑ 115,775 +5.81 108,266 +3.29 276,557 2,554 2.81 777.13 

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล  
ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 256๒ 

ผลการสนับสนุนและพัฒนาสินค้าหนึ ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ชุมชนมีการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมให้เกิดอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง โดยมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP 
จังหวัดสตูล มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่า
การจำหน่ายสินค้า OTOP ในแต่ละปีเพิ่มขึ ้นร้อยละ 10  จังหวัดสตูลผ่านเกณฑ์ตัวชี ้วัด โดยปี 2561       
มีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 43.38 สินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสตูล       
ที่จำหน่ายสูงสุดได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากไข่มุก ฝาสานจากไม้ไผ่ อาหารทะเลแปรรูป โรตีชาชัก ผลิตภัณฑ์จาก
ผ้าปาเต๊ะ ผ้าบาติกและ ขนมพ้ืนเมือง ตามลำดับ 

 
ภาพที่ 1.70 แสดงแผนภูมิแสดงมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP จังหวัดสตูล 

 

 
ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล   

ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม  2562 
 

 ตัวชี้วัดร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัดสตูล เป้าหมาย ปี 2561 เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 10 จากข้อมูลมูลค่าการค้าชายแดนพบว่า ตั้งแต่ปี 2555 – 2561 มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ร้อยละ 59.43 ซ่ึงสามารถบรรลุผลตัวชี้วัด  
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ภาพที่ 1.71 มูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัดสตูล ปี 2555 – 2561 
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ปี     ปี     ปี     ปี     ปี     ปี     2561
มูลค่าการค้าชายแดน 326.41 254.65 222.46 308.84 500.14 618.05 985.38

 
ที่มา :  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล 

 โดยความร่วมมือจากด่านศุลกากรสตูล และด่านศุลกากรวังประจัน ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562 
 

• ปัจจัยความสำเร็จ 
จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่มีต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีการค้นพบซาก

ดึกดำบรรพ์สัตว์ทะเลอายุเก่าแก่ที ่ส ุดในประเทศไทย มีความโดดเด่นทางธรณีวิทยา ธรรมชาติ และ
วัฒนธรรม   มีเรื่องราวที่เชื่อมโยงคุณค่าของผืนแผ่นดินกับวิถีชีวิตชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ค รอบคลุมทั้ง
บนบกและในทะเล และสวยงาม ดังคำขวัญของจังหวัดที่ว่า “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์” เป็น
เมืองที่น่าอยู่ ผู้คนหลากหลายวัฒนธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ไม่มีปัญหาความไม่สงบเสมือนจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ การเสริมสร้างความพร้อมแก่ชุมชนรองรับการท่องเที่ยว ความร่วมมือในลักษณะ bottom 
up approach ในระดับท้องถิ่น ความต้องการในการพัฒนาร่วมกันโดยชุมชนเข้มแข็งมากขึ้น และมีการ
สนับสนุนที่เข้มแข็งจากหน่วยงานภาครัฐในทุก ๆ ระดับ ภาคเอกชนและอาสาสมัคร ประกอบกับการพัฒนา
ในทุกมิติด้านการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้มีความ
สะดวก ปลอดภัย และการส่งเสริมการจัดทำการตลาดดิจิตอลสำหรับการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
มากขึ้น 

สำหรับการดำเนินการในการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรจากปี 2560 
ปัจจัยความความสำเร็จเนื่องจากได้มีการส่ งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ การพัฒนาการเพ่ิมศักยภาพผลผลิต       
ลดต้นทุน ส่งเสริมการตลาดทั้งในพ้ืนที่ ต่างจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน มีการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ทำ
ให้เกษตรกรมีอำนาจในการต่อรองราคาสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้น และส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตรให้เหมาะสม
กับพ้ืนทีต่ามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชดำริ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
ลักษณะประชารัฐทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และจากความต้องการของประชาชนเอง การระเบิดจากข้างใน
ส่งผลเกิดการอยู่ดีกินดี ชีวีมีสุข ด้วยชีวิตแบบพอเพียง 

สำหรับการการเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานสินค้า OTOP  จังหวัดได้สนับสนุน ส่งเสริม
ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้ร่วมจัดแสดงและจำหน่าย OTOP กับหน่วยงานภาคี ห้างสรรพสินค้า 
สถานที่ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการตลาดเชิงรุก เช่น งาน OTOP ภูมิภาค, OTOP Midyear, 
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OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน,งานของดีชายแดนใต้ เป็นต้น และมีการเผยแพร่สินค้า OTOP ของจังหวัดให้
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทำให้มูลค่าการจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดสตูล เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

• ปัญหาอุปสรรค 
อย่างไรก็ตามจังหวัดสตูลก็ยังคงมีปัญหาอีกหลายอย่างที ่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒ นา    

ด้านการท่องเที่ยว เช่น ด้านที่พักและร้านอาหารสำหรับรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวยัง
ไม่เพียงพอ และไม่ได้มาตรฐาน ด้านบริการขนส่งสาธารณะการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ความสะอาด  ของ
แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในสถานที่ท่องเที่ยว ไม่มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
และมัคคุเทศก์ประจำแหล่งท่องเที่ยวครบทุกสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล และมีความจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  

จังหวัดสตูลโดยส่วนใหญ่วิถีเกษตรมีลักษณะเกษตรแบบครัวเรือนเป็นหลัก ซึ่งเป็นการเกษตร
แบบดั้งเดิม ไม่เน้นการค้าขายไม่มีศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรแบบครบวงจร ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง 
การบริหารจัดการรวมกลุ่ม ที่ไม่ต่อเนื่องและมั่นคง อำนาจต่อรองพ่อค้าคนกลางยังไม่เข้มแข็ง การบูรณาการ
ระหว่างภาครัฐ เอกชน ในการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ OTOP ไม่เป็นเอกภาพที่ชัดเจน
องค์ความรู้ด้านทักษะด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายได้ของ 
ประชาชนมีน้อยเมื่อเทียบกับเกษตรทั้งจังหวัด ทั้งนี้ภาวะผันผวนเศรษฐกิจโลก ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำผลพวง
จากจากเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ธรรมชาติ ภัยแล้ง ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม ทำให้เป็น
อุปสรรคต่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรในบางปี 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูล
อย่างสมดุล และยั่งยืน  

มีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปี 2559-2561 จำนวน ๙๖,๙๐๗,๘๐๐ บาท 
ปี  2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม 

งบประมาณ 1 ล้านบาท  สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนนาถนศึกษา (ถังหมักก๊าซชีวภาพจากขยะและ     
มูลสัตว์) มีโครงการที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรงน้อยเนื่องจาก  
ส่วนใหญ่เป็นลักษณะโครงการโดยอ้อม 

ปี 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 17.2 ล้านบาท ในการฟ้ืนฟูชาวประมงทะเลชายฝั่งพ้ืนบ้าน
หลังจากการปรับเปลี่ยนเลิกการใช้เครื่องมือประมงโพงพาง ซึ่งเป็นเครื่องมือประมงที่ทำลายล้างชนิดพันธุ์สัตว์
น้ำและผิดกฎหมาย ตามพ.ร.บ.ประมง พ.ศ.2490 ส่งผลให้สัตว์น้ำเศรษฐกิจขนาดเล็กที่มีแหล่งอาศัยอยู่
บริเวณที่วางโพงพางลดน้อยลง เนื่องจากถูกจับขึ้นมาใช้ประโยชน์ก่อนวัยอันควร ทั้งนี้เป็นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืน และพัฒนาสถานที่ในการเชื่อมโยง
การบริหารจัดการอุทยานธรณีสตูล  
 ปี 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 47.33 ล้านบาท เน้นการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง 
การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียด้วยระบบพืชกรองน้ำตามแนวทางพระราชดำริ โครงการชุมชนเข้มแข็งพร้อม
รับมือภัยพิบัติ ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ในเขตอุทยานธรณีสตูล และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เมือง
อุทยานธรณีซึ่งเป็นตัวชี้วัดในการประเมินการการประกาศให้สตูลเป็นเมืองอุทยานธรณีโลกจาก UNESCO  
 ปี 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 31.36 ล้านบาท เน้นการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในเขต
อุทยานธรณีสตูล  การขุดลอกฝายน้ำล้น ก่อสร้างคูระบายน้ำ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง การส่งเสริมการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือสร้างความสมดุลในการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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• บรรลุเป้าประสงค์ 
จากการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูลอย่างสมดุล และ

ยั่งยืน  จังหวัดสตูลได้ดำเนินการให้คน ชุมชน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการลดขยะได้โดยการคัดแยก และนำกลับมาใช้ซ้ำ ตลอดจนการ
นำกลับมาใช้ใหม่ ตามหลักการณ์ของ 3RS ส่งเสริมการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี และเป็น
กรอบทิศทางการพัฒนาของโลกท่ีองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ก าหนด  

สามารถวัดผลการบรรลุเป้าประสงค์ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ ตัวชี้วัดร้อยละการ
ลดลงของการชดเชยค่าความเสียหายจากภัยพิบัติโดยคิดจากปีที่ผ่านมา  เกณฑ์เป้าหมายลดลงร้อยละ 2.5 ปี 
2560 ชดเชยค่าความเสียหาย 5,940,257 บาท ปี 2561 ชดเชยค่าความเสียหาย 1,334,080 บาท 
สามารถดำเนินการบรรลุผลตามตัวชี้วัด โดยลดลงร้อยละ 77.54 ตัวชี้วัดพ้ืนที่ป่าที่ได้รับการปลูกเพ่ิมสะสม 
ต่อปี (ไร่) ปี 2561 เกณฑ์เป้าหมาย 140 ไร่ สามารถดำเนินการได้ 92 ไร่ ไม่บรรลุผลตามตัวชี้วัด และ
ตัวชี้วัดอัตราของขยะตกค้างสะสมลดลง(ในสถานที่กำจัดขยะที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ) เกณฑ์เป้าหมาย 
ขยะตกค้างสะสมลดลง 10 ,000 ตัน ปี 2561 มีขยะตกค้างเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 จำนวน 3 ,099 ตัน       
ไม่บรรลุผลตามตัวชี้วัด โดยในปี 2565 จังหวัดมีเป้าหมายให้มีอัตราของขยะตกค้างสะสมลดลง (ในสถานที่
กำจัดขยะที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ) เป็น 0 โดยการปิดบ่อขยะที่ ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ใช้บ่อขยะ   
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งมีอยู่จำนวน 2 บ่อ ส่งเสริมให้มีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ 

• ปัจจัยความสำเร็จ 
ผลจากความสำเร็จการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

อย่างยั่งยืน ดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชนและประชาชน 

• ปัญหาอุปสรรค 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะ 

ปัญหาขยะ เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน  โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงคือเกาะหลีเป๊ะ ต้อง
อาศัยทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา การไม่มีจิตสำนึกในปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของ
ประชาชนในพื้นท่ี และนักท่องเที่ยวทำให้ยากต่อการแก้ไข  

  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมสันติสุข 

มีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปี 2559-2561 จำนวน ๒๐๑,๑๙๗,๐๖๕ บาท  
ปี 2559 เน้นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งต่อเนื่องจากปี 

2558โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 34 สถาบันรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครอบคลุม 279 หมู่บ้าน ดำเนิน
โครงการ To Be NumberOneในการสร้างภูมิคุ้มกัน ทั้งยังพัฒนาและส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืนให้กับผู้ที่ผ่าน
การบำบัดยาเสพติดและรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชายแดนสตูล-มาเลเซีย โครงการสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ รวมทั้ง
ฟ้ืนฟูผู้พิการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชิวิตของประชาชนให้ดีขึ้น การติดตั้งกล้องวงจรปิดตามสถานที่สำคัญ รวมถึง
สานที่ท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว 

ปี 2560 ได้จัดสรรงบประมาณ 29,481,565 บาท เพ่ือให้จังหวัดสตูลเป็นเมืองที่น่าอยู่ ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี รองรับสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดได้มีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  ฝึกอาชีพแก่ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สู งอายุโดยการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จัตตั้งศูนย์ผลิตยา
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สมุนไพรตามมาตรฐาน GMP และยังคงให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ที่ผ่าน
การบำบัดยาเสพติด ดำเนินโครงการ To Be NumberOne ในการสร้างภูมิคุ้มกัน มีการส่งเสริมผู้นำศาสนา/
ชุมชน สร้างกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เสริมสร้างสร้างความสัมพันธ์ ในครอบครัว
กลุ่มเสี่ยงเพ่ือให้ห่างไกลยาเสพติด การปรับปรุงสนามกีฬา เพ่ิมเติมจากปีก่อนหน้าในด้านการป้องกัน เพ่ือเป็น
การแก้ไขปัญหาในเชิงรุกมากข้ึน 

ปี 2561 ได้มีการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 62.27 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 
111.24 ทั้งนี้เพ่ือการพัฒนาในการตอบโจทย์การพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ  
20 ปี เน้นด้านการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพ่ือสร้างความรักสามัคคีปรองดอง เสริมสร้าง
การน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน จำนวน 6 แห่ง ขยายผล
ครัวเรือนสัมมาชีพ จำนว 2,390 ครัวเรือน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครอบคลุมทั้งจังหวัด 279 
หมู่บ้าน ส่งเสริมพ้ืนที่ออกกำลังกาย เล่นกีฬา เพ่ือสุขภาพของประชาชน โครงการสตูลสันติสุขในการรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน ส่งเสริมสร้างคุณธรรม เพ่ิมมูลค่าทางวัฒนธรรมรากฐานสตูล รวมทั้งการพัฒนา
คุณธรรมของบุคลากรและแรงงานเพ่ืออนาคจังหวัดสตูลที่ยั่งยืน 

ปี 2562 การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุขจังหวัดสตูลเพ่ือให้
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบันที่ 12 
วาระแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ในการสร้างความมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ จังหวัดสตูลจึง
ได้มีการจัดสรรงบประมาณยุทธศาสตร์ด้านนี้จำนวน 33.66 ล้านบาท เน้นด้านการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ โดยพัฒนาโครงการสวนปาล์ม ร.9  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ เพื่อสร้างความรักสามัคคีปรองดองในจังหวัด การเตรียมความพร้อมเพ่ือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครอบคลุมทั้งจังหวัด ส่งเสริมพ้ืนที่
ออกกำลังกาย เล่นกีฬา เพ่ือสุขภาพของประชาชน โครงการสตูลสันติสุขในการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
และพัฒนาชุมชนเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติสร้างความเชื่อมันให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 

• บรรลุเป้าประสงค์ 
จากดำเนินการในการยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุ ใน ด้าน

ต่าง ๆ อาทิการขับเคลื่อนศูนย์ปรองดองสมนานฉันท์ เพ่ือการปฏิรูป สนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จำนวน 7,506 ครั้ง  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 808,656 คน 
การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับการดูแลเยียวยาอย่างต่อเนื่องและสามารถเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ  
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตั้งแต่ปี 2558-2561 ประชาชนมีประชาชนร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรง
ธรรมจังหวัดสตูล รวมทั้งสิ้น  1,408  เรื่อง ได้รับการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา 1 ,179 เรื่อง ร้อยละ 
83.73 และการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ือให้จำนวนชุมชน/หมู่บ้าน ปลอดยาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) ส่งผลทำ
ให้จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่สงบ มีความปรองดองสมานฉันท์และมีสันติสุขภายใต้สังคงพหุวัฒนธรรม กลุ่มคน
เปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็กเยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ ได้รับโอกาสการดูแลเยียวยาอย่างเสมอภาค 
เท่าเทียมและต่อเนื่องจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติในระยะ 20 
ปี ในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมเพ่ือความมั่นคงอย่าง
ยั่งยืนต่อไป  

สำหรับตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดร้อยละของจำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านการ
รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA) เกณฑ์ตามเป้าหมาย ปี 2561 ร้อยละ 85 สามารดำเนินการบรรลุผลตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 85 โดยมีจำนวน โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน 6 แห่งจากทั้งหมด  
7 แห่ง ตัวชี้วัดร้อยละของผู้เข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม ต่อกำลังแรงงานทั้งหมด เกณฑ์
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ตามเป้าหมาย ปี 2561 ร้อยละ 22 สามารดำเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย ร้อยละ 23.41 ตัวชี้วัดร้อยละ
ของค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.๖/ม. ๓ เพ่ิมขึ้น เกณฑ์ตามเป้าหมาย ปี 2561 ร้อยละ 3 ปี 2561 ค่าเฉลี่ย
คะแนน O-NET ป.๖ มีค่า 41.05 คะแนน เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 10.14 ระดับ ม.3 มีค่า 32.79 
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า 11.03 สามารดำเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดร้อยละของชุมชน/หมู่บ้าน
เป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์ชุมชน/หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เกณฑ์เป้าหมาย 7 หมู่บ้าน ร้อยละ 100 สามารถ
ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดร้อยละของคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหายจับกุมเพ่ิมขึ้น เกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 
10 สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด ร้อยละ 15.08 สำหรับตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ ร้อยละ
ของจำนวนชุมชน/หมู่บ้าน ปลอดยาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) ต่อชุมชน/หมู่บ้านทั้งหมด เป้าหมายปี 2561  
ร้อยละ 15 พบว่าบรรลุผลตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ดำเนินการได้ 161 หมู่บ้าน  คิดเป็นร้อยละ 53.84 ทั้งนี้จังหวัด
เน้นโครงการ To be Number One ส่งผลให้ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกตระหนักในปัญหายาเสพติดและร่วมกัน
แก้ไข โดยความร่วมมือร่วมพลังจากภาครัฐและเอกชน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เยาวชนในพื้นที่ กระตุ้น
และปลุกจิตสำนึกของปวงชนในจังหวัดให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพ
ติดมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของ
แผ่นดินที่จะต่อสู้ และเอาชนะปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมโดยสิ้นเชิง  

• ปัจจัยความสำเร็จ 
ผลจากความสำเร็จการเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต และ

สวัสดิการสั งคมอย่างทั่ วถึ ง ดั งกล่ าวต้องอาศัยความร่วมมือจากทุ กภาคส่วน ทั้ งหมู่บ้ าน  ชุมชน 
สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการในการยกระดับ
คุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมท่ีสันติสุขในพ้ืนที่อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

• ปัญหาอุปสรรค 
การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคม   

อย่างทั่วถึง มีความหลากหลายปัญหาเชิงการป้องกันและการพัฒนา ประเด็นด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
เพ่ิมขึ้นของประชากร การเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ด้านการศึกษา การสาธารณสุข ปัญหาด้านอาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด ปัญหากลุ่มคนเปราะบางปัญหาเด็กและเยาวชน ความเสื่อมของคุณธรรมจริยธรรม โดยสังคม
ปัจจุบันเป็นสังคมดิจิทัล การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร กระแสสังคม ส่งผลต่อพฤกติกรรมของคนในสังคมทั้งในเชิง
บวกและลบ การแก้ไปปัญหาที่เห็นผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและรวดเร็วจึงเป็นเรื่องค่อนข้างลำบาก  

 

2. ผลสัมฤทธิ์ประเด็นการพัฒนาที่สำคัญท่ีได้ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง  
2.1 ผลสัมฤทธิ์การพัฒนา 

       1) ด้านเศรษฐกิจ 
  (1) เศรษฐกิจภาพรวม  อัตราการเจริญโตของเศรษฐกิจจังหวัดสตูลเฉลี่ย (Long-

term Growth)ย้อนหลัง 5 ปี ขยายตัวอยู่ที่ 0.9 ซึ่งต่ำกว่าอัตราการขยายตัวของประเทศไทย  เฉลี่ยอยู่ที่ร้อย
ละ 2.8  เนื่องจากโครงสร้างการผลิตหลักของจังหวัดสตูลอยู่ในภาคเกษตร ต่างจากโครงสร้างของประเทศที่อยู่
ในภาคอุตสาหกรรม โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลในอดีตขึ้นอยู่กับภาคการเกษตรเป็นหลัก แต่ในปี 
2558  โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรเป็นภาคบริการ ซึ่งในปี 
2560 มีสัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจดังนี้ ภาคบริการสัดส่วนโครงสร้างร้อยละ 47.3 ภาคเกษตรมีสัดส่วน
โครงสร้างร้อยละ  42.4 และภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 10.3 โดยมูลค่าการผลิตส่วนใหญ่ของ
เกษตรกรรมมาจากพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผลเช่น  ทุเรียน  เงาะ  มังคุด ลองกอง 
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแนวโน้มจะเห็นได้ว่าภาคการเกษตรตั้งแต่ปี 2554 – 255๘ มีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง จากแรงฉุดด้านราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำโดยเฉพาะยางพารา ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
โลกโดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ค้าสำคัญ และปรับตัวดีขึ้นในปี 2559 – 2560 เป็นผลจากแรงขับเคลื่อน
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ของภาคเกษตรกรรม ยอดขายส่งและขายปลีก รวมทั้งการขนส่ง ที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามรายได้
เกษตรกรยังอยู่ในระดับต่ำตามราคาสินค้า สำหรับสัดส่วนในด้านอุตสาหกรรมมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไม่
มากนัก ในขณะที่สัดส่วนของภาคบริการมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากจังหวัดสตูลเริ่มมีการขยายตัวของธุรกิจ
ด้านการค้าส่ง ค้าปลีก  การโรงแรม  การท่องเที่ยวมากขึ้น ปี 2560 พบว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
สตูลปี เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 จำนวน 2,259 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.58  เพ่ิมขึ้นจากนอกภาคเกษตร 
1,440 ล้านบาท ภาคเกษตร 818 ล้านบาท มีสาขาการอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลงเล็กน้อย ทั้งนี้ในภาคเกษตร ที่
มีการเพ่ิมขึ้นเนื่องจากราคาสินค้าทางการเกษตรโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลักยางพาราเพ่ิมสูงขึ้นจากปี 2558 
ราคาเฉลี่ย 2.42 บาท ประกอบกับพ้ืนที่ให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น และปาล์มน้ำมันมีการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ปลูกรวมทั้ง
ผลผลิต ทั้งนี้ผลพวงจากมีการส่งเสริมให้ความรู้ในการลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมคุณภาพผลผลผลิต พ้ืนที่
ให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ทำให้ผลผลิต คุณภาพของสินค้าทางการเกษตรเพ่ิมสูงขึ้น แต่ในด้านมูลค่าผลผลิตด้านการ
ประมง ตั้งแต่ปี 2557 – 2561 พบว่ามีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เนื่องจากมีปริมาณสัตว์น้ำลดลง จากผลกระทบ
การบังคับใช้กฎหมาย(IUU)  

ในการที่จังหวัดสตูลมีศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งทางบก ทางทะลและมีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม จึงถือเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้จังหวัดสตูลมีโอกาสในการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจได้
ดีกว่าปีที่ผ่านมา นอกจากนี้รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมในเรื่องของโครงสร้า งพ้ืนฐาน และการกระจาย
รายได้ไปสู่ท้องถิ่นและประชาชนมากข้ึน ส่งผลให้การใช้จ่ายภาครัฐของจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน โครงสร้างเศรษฐกิจ
ที่น่าสนใจของจังหวัดสตูล คือ ด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดสตูลยังคงมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
จากจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว โดยในปี 2561 มีจำนวนผู้มาเยือนรวม 1,53 ล้านคน มี
รายได้รวม 9 ,101.47ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี จากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี 2560  ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี เท่ากับ 
129,565 บาท  เป็นลำดับที่ 7 ของภาคใต้  และลำดับที่ 28 ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ (GDP)   คิดเป็นร้อยละ 2.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ (GRP)  ขยายตัวร้อย
ละ 3.3 จากที่ขยายตัวร้อยละ 2.6 ในปีที่ผ่านมา หากพิจารณาแนวโน้มรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรจังหวัด
สตูล เห็นได้ว่าตั้งแต่ปี 2554-2556 จังหวัดสตูลมีแนวโน้มลดลง และมาเพ่ิมในปี 2557 -2560 
ภาพที่ 1.72 กราฟแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูลปี 2556 – 2560 

 
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2562 
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โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลในอดีตขึ้นอยู่กับภาคการเกษตรเป็นหลัก แต่ในปี 2558  
โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรเป็นภาคบริการ ซึ่งในปี 2560 
มีสัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจดังนี้ ภาคบริการสัดส่วนโครงสร้างร้อยละ 47.3 ภาคเกษตรมีสัดส่วนโครงสร้าง
ร้อยละ  42.4 และภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 10.3 โดยมูลค่าการผลิตส่วนใหญ่ของเกษตรกรรมมา
จากพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผลเช่น  ทุเรียน  เงาะ  มังคุด ลองกอง อย่างไรก็ตาม หาก
พิจารณาแนวโน้มจะเห็นได้ว่าภาคการเกษตรตั้งแต่ปี 2554 – 255๘ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และ
ปรับตัวดีขึ้นในปี 2559 – 2560 .. สำหรับสัดส่วนในด้านอุตสาหกรรมมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก 
ในขณะที่สัดส่วนของภาคบริการมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากจังหวัดสตูลเริ่มมีการขยายตัวของธุรกิจด้านการค้า
ส่ง คา้ปลีก  การโรงแรม  การท่องเที่ยวมากข้ึน 
ภาพที่ 1.73 แสดงโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสตูล 

 

 
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2562 
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(2) ภาคการเกษตร การพัฒนาด้านการเกษตรที่ผ่านมายังดำเนินการได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ผลผลิตและรายได้จากการเกษตรลดต่ำลง ภาคการเกษตรตั้งแต่ปี 2554 – 2558 
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื ่อง แม้ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายนอก คือภาวะผันผวนของราคาผลผลิตใน
ตลาดโลก แต่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการลดต้นทุน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองเพื่อลดต้นทุนใน
การซื ้อปุ ๋ย การปลูกพืชร่วมยางพารา ปาล์มน้ำมัน หรือปาล์มพันธุ์ด ี และพัฒนาคุณภาพสายพันธุ ์พืช
เศรษฐกิจส่งผลต่อการให้ผลผลิตต่อพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นประกอบกับราคาสินค้าพืชเศรษฐกิจหลักเพิ่มขึ้น ทำให้
รายได้ภาคการเกษตรที่เพิ่มขึ้นใน 2559-2560 เป็นต้น โดยภาพรวมของผลสัมฤทธิ์เกษตรกรในจังหวัด
สตูลยังคงขาดเสถียรภาพทางด้านรายได้ทางการเกษตร รายได้ในแต่ละปีมีความผันผวน ส่วนใหญ่แบบ
เกษตรกรในลักษณะแบบพอเพียง ไม่กระตือรือร้นหรือแรงจูงใจในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก ส่งผลต่อความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต ทั้งนี้ ทั้งนั้นวิถีชีวิตของประชาชน
จังหวัดสตูลยังคงเป็นอัตลักษณ์ในความพอเพียง ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนจังหวัดสตูลตาม
เกณฑ์ จปฐ เฉลี่ยในระดับ 8.21 ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา  

  (3) ภาคอุตสาหกรรม แปรผันสอดคล้องกับภาคเกษตรเนื่องจากส่วนใหญ่เป็น
อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากภาคเกษตร 

  (4) ภาคการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลที่ผ่านมาดำเนิน
มาอย่างถูกทิศทางในการวางตำแหน่งการเป็นการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศ เนื่องจากจังหวัดสตูล
มีศักยภาพด้านแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือ อุทยานและหมู่เกาะ และอุทยานธรณีที่ มีจำนวนมากครอบคลุม
ร้อยละ 40 ของจังหวัดครอบคลุมพื้นที ่ 4 อำเภอ ได้แก่ ทุ ่งหว้า มะนัง ละงู และอำเภอเมือง (ในเขต
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา) มีแหล่งสำคัญทั ้งหมด 28 แหล่ง เมื ่อวันที ่ 17 เมษายน 2561 ที ่ผ ่านมา 
องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศให้อุทยานธรณี
สตูล ซึ่งเป็นอุทยานธรณีแห่งแรกของประเทศไทย เป็นสมาชิกเครือข่ายอุทยานธรณีโลก Satun UNESCO 
Global Geopark ทำให้ประเทศไทยได้แหล่งอุทยานธรณีโลกจาก UNESCO แหล่งแรกของประเทศ แห่งที่ 
๕ ของอาเซียน ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว นักธรณีวิทยา เพิ่มโอกาสในการสร้าง
งาน การลงทุน ทำธุรกิจ ของประชาชน/ชุมชนในพ้ืนที่อุทยานธรณี ทำให้มีอาชีพ  มีงานทำ มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น  เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เป็นแหล่งศึกษาวิจัยของ
นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา นำรายได้สู่
ชุมชนท้องถิ่น และประเทศ ก่อให้เกิด การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  
ภาพที่ 1.74 กราฟแสดงข้อมูล GPP ด้านที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ปี 2558-2560 
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  (5) ภาคการค้า มูลค่าเศรษฐกิจสาขาค้าส่งค้าปลีกคิดเป็นร้อยละ  10.61  ของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ทั้งนี้ในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2557-2560) มีตัวเลขอัตราการขยายตัว
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง การค้าชายแดนจังหวัดสตูลมีมูลค่าการค้าไม่สูงนักมูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดสตูล เมื่อ
เปรียบเทียบกับ 3 ปีย้อนหลัง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปัจจุบันเป็นสินค้าเกษตร มีมูลค่าและปริมาณเพิ่มขึ้น 
สินค้าที่บรรจุคอนเทนเนอร์ไม่มีเลย เนื่องจากเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้า (ระบบ Logistics) ทั้งทางบก
และทางน้ำของจังหวัดสตูล ยังไม่สะดวกเท่าที่ควร  

 2) ด้านสังคม 
      (1) สังคมภาพรวม จังหวัดสตูลในภาพรวมยังคงเป็นเมืองที่สงบ การดำเนินชีวิตแบบ

เรียบง่าย มีความปลอดภัยในชีวิตเมื่อเทียบกับจังหวัดข้างเคียง ประชาชนจังหวัดสตูลมีความเป็นอยู่ที่ดีและมี
ความสุขมากขึ้นกว่าในอดีตจากความเป็นเมืองที่เจริญเติบโตและมีสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวก
มากขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น แต่จากข้อมูลปี 2554 -2560 ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้เพิ่ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีลักษณะรวยกระจุกจนกระจายเพิ่มมากขึ้น โดยมี่ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 ต่อปี 
และยังคงต้องพัฒนาคุณภาพคน คุณภาพการศึกษาและด้านสาธารณสุข ที่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร ปัญหา
ทางสังคมรายครัวเรือนที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรกในจังหวัดสตูล คือ มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ 
7,694 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.40  ยากจน 5 ,571 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.74  อยู่ในครอบครัวยากจน 
1,787 ราย 0.55  มีหนี้สิน 1,337 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.41  ดูแลบุคคลในครอบครัว 1,319 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 0.41 สถานการณ์ครอบครัว มีปัญหาเด็กและเยาวชน จำนวนเด็กและเยาวชนในจังหวัดสตูล         
มีจำนวนทั้งหมด 133,066 คน มีพฤติกรรม ไม่เหมาะสม จำนวน  2,063 คน คิดเป็นร้อยละ 1.55 ซึ่งเป็น
ปัญหาหลักที่ส่งผลต่อปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น และการพนัน อัตราการ
หย่าร้าง เฉลี่ย ปี 2551-2560 คิดเป็นร้อยละ 0.96 ปัญหาเหล่านี้มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น  จากข้อมูล จปฐ. 
ปี 2561 มีการสำรวจทั้งหมด 71,308 ครัวเรือน พบว่าครัวเรือนมีความม่ันคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมี
สภาพคงทนถาวร ผ่านเกณฑ์จำนวน 69,251 ครัวเรือน  ไม่ผ่านเกณฑ์ 2,057 ครัวเรือน  ครอบครัวมีความ
อบอุ่น ผ่านเกณฑ์จำนวน  71,224  ครัวเรือน  ไม่ผ่านเกณฑ์ 84 ครัวเรือน  ระดับความสุขเฉลี่ยของคนใน
ครัวเรือนจังหวัดสตูล อยู่ที่ระดับ 8.21 ด้านความรุนแรงในครอบครัวของจังหวัดสตูล ปี พ.ศ.2557-2561 
พบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ในปี 2561 จำนวน 28 ราย ผู้กระทำส่วนใหญ่เป็นคู่สมรส สาเหตุมาจากการเมาสุรา/
การใช้สารเสพติด การหึงหวงและทะเลาะวิวาทในครอบครัว  การล่วงละเมิดทางเพศ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
และปัญหาด้านสุขภาพจิตตามลำดับ จังหวัดสตูลมีจำนวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น ปี 2561 จำนวน 39,056 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.1 นำไปสู่การเพ่ิมขึ้นของประชากรที่อยู่ในวัยพ่ึงพิง ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
ประชากรสูงอายุ จึงต้องการความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนในการใช้ชีวิตประจำวันที่แตกต่างกันออกไป  สวัสดิการที่
ผู้สูงอายุได้รับจากภาครัฐ องค์กร และหน่วยงานๆ ในปัจจุบันยังมีความไม่ทั่วถึง การเข้าถึงสวัสดิการผู้สูงอายุที่
ได้รับการคุ้มครองก็มีจำกัด ทั้งเกิดจากปัญหาทางด้านการเงิน และบุคลากรผู้ให้บริการแก่ผู้สูงอายุไม่เพียงพอ 
การดูแลของครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด จึงเป็นรูปแบบหลักของการดูแลผู้สูงอายุในปัจจุบัน  ทั้งนี้การรับภาระ
หลายด้านของผู้ดูแล คุณค่าของคนรุ่นหนุ่มสาวในการเกื้อหนุนผู้สูงอายุ และคาดหวังการเกื้อหนุนจากบุตร
หลานของผู้สูงอายุ อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิด
ผลกระทบทางด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว   อารมณ์ของผู้ดูแลและผู้สูงอายุ จึงต้องมีการเฝ้าระวังการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างเป็นระบบ ด้านคนพิการ จังหวัดมีคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 
8,657 คน มีผู้พิการ 3 ลำดับแรก ดังนี้ พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จำนวน 4 ,237 คน (ร้อย
ละ  48.9) พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จำนวน 1,676 คน (ร้อยละ 19.4 ) พิการทางสติปัญญา 
จำนวน 999 คน (ร้อยละ 11.5) พิการซ้ำซ้อน 495 คน (ร้อยละ 5.7) การส่งเสริมให้คนพิการได้รับการจ้าง
งานตามกฎหมาย ม.33 สถานประกอบการ จังหวัดสตูล ประจำปี 2561 จำนวน 33 (ราย)  
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 ทั้งนี้  ในภาพรวมของปัญหาด้านสังคมมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม อาทิ      
การเปลี่ยนเป็นสังคมเมือง การเพ่ิมขึ้นของประชากร สภาพสังคมของคนในสังคมที่เน้นวัตถุนิยม ภาวะแข่งขัน
กันในด้านต่างๆ จนเกิดความเครียด ทำให้เกิดปัญหาสังคมขึ้น ความล้มเหลวของกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคม ปัญหาความยากจน มีรายได้ไม่แน่นอน ปัญหาปัจเจกบุคคล การยับยั้งชั่งใจและการควบคุมอารมณ์ให้มี
สติของคนในสังคมมีน้อยลง จึงทำให้หลายคนหันไปใช้กำลังและความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตนเอง
กำลังเผชิญอยู่ เป็นต้น จังหวัดจึงควรพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านการศึกษาแก่สมาชิกในสังคม
เพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ ให้มากขึ้น ส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ ปลู กฝังและพัฒนา
จิตใจของสมาชิกในสังคมให้มีคุณธรรม ตลอดจนการสร้างค่านิยมที่ดี และรณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือในการ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึน  

  (2) โครงสร้างประชากร จำนวนประชากรจังหวัดสตูลมีแนวโน้มสูงขึ ้นโดย
โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุและเพศพบว่า เพศชายและเพศหญิง มีสัดส่วน ใกล้เคียงกัน โดยเพศชาย
น้อยกว่าเพศหญิงเล็กน้อย โดยมีเพศชาย ร้อยละ 49.69 และ เพศหญิง ร้อยละ 50.30 เมื ่อเทียบ
โครงสร้างประชากรวัยเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี มีแนวโน้มลดลง มีความหนาแน่นของประชากรเพิ่มขึ้น ปี 
2561 มีความหนาแน่นประชากรอยู่ที ่ 123.82คน /ตร.กม.กลุ่มวัยทำงานเพิ่มมากขึ้น และประชากร
สูงอายุก็มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นด้วยจากโครงสร้างประชากร จังหวัดสตูลจะต้องมีการเตรียมการรองรับสำหรับ
สวัสดิการ และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นทั้งการดูแลในสถานบริการและชุมชน เช่นเดียวกับ
กลุ่มวัยทำงาน 
                    (3) การทำงาน สัดส่วนผู้อยู่ในกำลังแรงงานเฉลี่ยต่อประชากร คิดเป็นร้อยละ 
70.11 โดยเป็นผู้มีงานทำเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 98.23 ของกำลังแรงงาน อัตราการมีงานทำในภาคเกษตรจังหวัด 
มีอัตรา ร้อยละ 50.76 โดยเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปี ๒๕60 พบว่าการจ้างงานในภาคเกษตรมีอัตราหดตัวลดลง (ค่าเฉลี่ย
ปี ๒๕60 มีร้อยละ 52.84) ขณะที่อัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตร มีร้อยละ 49.24 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย   
ปี ๒๕60 พบว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรขยายตัวเพ่ิมขึ้น (ค่าเฉลี่ยปี ๒๕60 มีร้อยละ 47.16) อัตราการว่างงาน
คิดเป็นร้อยละ 1.73 เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 (ปี 2559 อัตราการว่างงาน 1.33) เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของกำลัง
แรงงานในภาพรวม ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่มีการปรับตัวหรือลงทุนเพ่ิมขึ้นไม่มากนัก และ
ขณะเดียวกันสถานศึกษาต่างๆ ก็มีผู้จบการศึกษามาอย่างต่อเนื่องทุกปี 
   (4) การศึกษา มีจำนวนนักเรียน สพป.ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556-2561 
โดยเฉลี ่ยร้อยละ  0.84 และผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาโดยเฉพาะคะแนน O-net ม. 3 , ม.6 ต่ำกว่า
ระดับประเทศ จึงต้องมีการจัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น ทั้งด้านพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ พัฒนาความสามารถการ
สอนของครู พัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เป็นต้น  

  (5) รายได้รายจ่ายและหนี้สินภาคครัวเรือน ตั้งแต่ปี 2550-2560 มีรายได้
เฉลี่ยมากกว่าค่าใช้จ่ายที ่จำเป็นในการยังชีพ ซึ ่งรายได้และค่าใช้จ่ายฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้ น คือ มีรายได้ 
14,307 บาท   (ปี 2550) เป็น 22,614 บาท(ปี 2560) และค่าใช้จ่าย 11,737 บาท(ปี 2550) เป็น 
18,881 บาท(ปี 2560) ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาผลต่างของรายได้ และค่าใช้จ่ายในปี 2560 พบว่า
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการยังชีพ 3,803 บาทต่อเดือน หรื อประมาณ 1,087 บาทต่อคน
(ขนาดของครัวเรือนเฉลี่ยเท่ากับ 3.5 คน) ซึ่งส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในการชำระหนี้ เช่น หนี้เพื่อการอุปโภค
บริโภค หนี้เพื่อการซื้อบ้าน/ที่ดิน และรายได้ส่วนที่เหลือจาการชำระหนี้ และไม่ได้ถูกใช้สอยออกไปก็มี
เหลือไว้สำหรับการออม เป็นต้น 
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  (6) การสาธารณสุข อัตราส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ ต่อประชากรของ
จังหวัดสตูล พบว่า อัตราแพทย์ต่อประชากรอยู่ที่ 1: 4,193 คน ,ทันตแพทย์ 1: 8,612 คน ยังต่ำกว่าเกณฑ์
ที่กำหนด ในขณะที่เภสัชกร และพยาบาลอัตราส่วนใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่กำหนด สาเหตุการณ์เสียชีวิตที่สำคัญ
ของผู้ป่วยจังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๙ –๒๕๖๑ ได้แก่ ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ หัวใจล้มเหลว และเป็นลม
เพราะความร้อนและเป็นลมแดด แตกต่างจาก 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสาเหตุการตายที่สำคัญมาจากโรคมะเร็ง โรค  
ไม่ติดต่อเหล่านี้มีสาเหตุจากพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น การกินอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ การสูบบุหรี่ 
การขาดการออกกำลังกาย การพักผ่อนไม่เพียงพอ และความเครียด เป็นต้น จึงต้องรณรงค์และให้ความรู้แก่
ประชานลดการใช้พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐต้อง
จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลนสำหรับโรคดังกล่าวให้เพียงพอรองรับปริมาณผู้ป่วยที่เพ่ิงสูงขึ้น 

  (7) การเข้าถึงบริการสาธารณะ และข่าวสารเทคโนโลยีครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า 
และน้ำประปามีจำนวนเพ่ิมขึ้นทุกปี ในด้านสัดส่วนการเข้าถึงไฟฟ้าค่อนข้างครอบคลุมครัวเรือน ครัวเรือนที่
ใช้กระแสไฟฟ้าจำนวน 103,014 ครัวเรือน คิดเป็น 99.99% การใช้น้ำประปาร้อยละ 60.2 น้ำบ่อ/น้ำ
บาดาล ร้อยละ 12.1 น้ำดื่มสำหรับบริโภค ร้อยละ 75.4 เป็นน้ำดื่มบรรจุขวด ร้อยละ 75.4 น้ำดื่ม
ประปาในบ้าน ร้อยละ 4.4 และสัดส่วนการใช้อินเตอร์เน็ตมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ปี  2561 เท่ากับร้อยละ 
57.96 ของประชากรทั้งจังหวัด สัดส่วนใช้โทรศัพท์มือถือ ณ ปี 2561 เท่ากับร้อยละ 88.83 เน็ตประชา
รัฐ มีจุดติดตั้งในจังหวัดสตูลทั้งหมด : 69 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 279 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 24.73 

  (8) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กลุ่มคดีอาญาที่น่าสนใจจำนวนคดีมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้คดีที่ควรเฝ้าระวัง เนื่องจากเป็นคดีที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ คือ ยาเสพติด พกอาวุธปืนวัตถุ
ระเบิด ลักทรัพย์ และการพนัน ควรมีการป้องกัน ป้องปราบในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานมากขึ้น เช่น จัดให้มีกล้องวงจรปิดเพ่ิมความ
เข้มข้นในการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ เป็นต้นและบูรณาการกับทุกภาคส่วน ยาเสพติดที่แพร่ระบาดมากในพื้นที่
จังหวัดสตูลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะยาบ้า และพืชกระท่อม ปี 2557-2560 มีอัตราการเสพยาเสพติด
มีแนวโน้มลดลง และเพ่ิมขึ้นในปี 2561 สถิติการจับกุมเพ่ิมสูงขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 17 จังหวัด
ต้องมีมาตรการเพ่ิมความเข้มข้นในเชิงป้องกัน ปราบปราม บำบัดและฟ้ืนฟู ปลุกจิตสำนึกด้านจริยธรรม 
ศีลธรรมในปัจเจกบุคคล ชุมชน สังคม โดยต้องนำหลักปรัชญาเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โครงการ To be Number 
one หลักการศาสนา อาศัยผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
   (9) ด้านความยากจนพบว่าสัดส่วนคนยากจนของจังหวัดมีแนวโน้มเพิ่มชึ้นทุกปี 
ในปี 2560 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ  10.29 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ อยู่ที่ร้อยละ 7.87  หนี้สินครัวเรือนแม้
จะต่ำว่าระดับประเทศ แต่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน 
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2.79 ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมสูงขึ้น มีการกระจุกตัวอยู่ที่คนเพียงบางพ้ืนที่ โดย
แนวโน้มของค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini-coefficient) ด้านรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ปี 2560 มี
ค่า 0.315 เพ่ิมขึ้นจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 14.54 จังหวัดต้องพัฒนาในพ้ืนที่รอบนอกของจังหวัดเพ่ือ
การกระจายรายได้ที่สมดุล ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน 

 

 3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    (1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาพรวม ปี 2558 - 2560 พื้นที่ป่าไม้มี
แนวโน้มเพิ่มขึ ้น ในปี 2560 พื้นที ่ป่าไม้คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๑ เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 ร้อยละ 0.91 
ปริมาณน้ำต้นทุนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ ด้านสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการขยะที่ดี คือแม้ว่า
จะมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นแต่สามารถนำขยะไปใช้ประโยชน์โดยการรวบรวมขายร้านรับซื้อขยะรีไซเคิ ล 
ธนาคารขยะรีไซเคิล หมักทำปุ๋ย แก๊สชีวภาพ เลี้ยงสัตว์ อื่น ๆ มีสัดส่วนการนำขยะไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่ม
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มากขึ้น โดยในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 59.5 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น  มีบางพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมี
แหล่งกำจัดขยะไม่เพียงพอ  

 (2) ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ป่าไม้คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 47.03 ของพื้นที่
จ ัง ห ว ัด  ทั ้ง นี ้พื ้น ที ่ป ่า ไม ้ข อ ง จ ัง ห ว ัด  ม ีจ ำ น ว น เ พิ ่ม ขึ ้น  โ ด ย ใน ป ี 2 5 60 ม ีป ่า ไม ้เ พิ ่ม ขึ ้น  
จากปี 2558 ร้อยละ 0.91 การบุกรุกพื ้นที ่ป ่าเพื ่อต้องการที ่ด ินทำกิน และการบุกรุกของนายทุน 
ตลอดจนขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเรื่องพ้ืนที่ป่าไม้ จึงได้บูรณาการ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา  การบุกรุกพื้นที ่ป่าชายเลนลดลง 
เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าชายเลน และได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการร่วมกับทางราชการเพิ่มมากขึ้น สถานการณ์ป่าชายเลนจังหวัดสตูลจึงมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ 
อย่างไรก็ตามก็ยังมีพื้นที่บางส่วนที่มีประชาชนเข้าไปอยู่อาศัยทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลยโ ดยไม่มีเอก
สิทธิ์ โดยพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี 2514 มีจำนวน 277,436.55 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
14.84 ของพื้นที่จังหวัด จากการสำรวจเมื่อปี 2557 มีพื้นที่ 225,890 ไร่ ปี 255๗ มีพื้นที่ป่าชายเลน 
จำนวน 225,890 ไร่ จังหวัดยังคงต้องมีมาตรการต่าง ๆ   ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหา และร่วมกันปลูกป่าชายเลนอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชาย
เลน ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำตามธรรมชาติ 

 (3) ทรัพยากรดิน มีปัญหาดินเสื่อมโทรม เนื่องจากการใช้สารเคมี การปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพ่ือ
การพาณิชย์ และการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ตรงตามสมรรถนะของดิน ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงดินเพ่ือให้เป็นพื้นที่
เหมาะสมสำหรับเกษตรกรรม และให้เกษตรกรปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพดิน เพ่ือการเพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุน
และสามารถเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรซึ่งเป็นรายได้หลักของจังหวัดสตูล การใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดสตูลมีการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการป่าไม้และเพ่ือการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือการใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นแหล่งน้ำ 
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดตามลำดับ โดยปี 2561 พ้ืนที่ในการสร้างชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 17.23 เมื่อเทียบกับปี 2559 แสดงถึงการเจริญเติบโตของชุมชน ซึ่งจังหวัดต้องมี
มาตรการรองรับการบริหารจัดการชุมชนในด้านต่างๆ อาทิ ด้านอุปโภค  สารณูปโภค การจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน  และมีพ้ืนที่เกษตรกรรมลดลง ร้อยละ 0.99 ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการด้านเกษตรในลักษณะเพ่ิม
มูลค่ามากขึ้น 
 (4) ทรัพยากรน้ำ ปริมาณน้ำต้นทุนของจังหวัดยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำใน
ฤดูแล้งในบางปี ทั้งนี้ความต้องการใช้น้ำของจังหวัดในฤดูแล้ง ส่วนใหญ่เป็นความต้องการใช้เพ่ือการเกษตร
และอุปโภคบริโภคเป็นหลัก การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งในพ้ืนที่จังหวัดสตูลซึ่งส่วนใหญ่เป็นความต้องการใช้
เพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภคเป็นหลัก ปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ไม่มีระบบ
กระจายน้ำจากจากแหล่งน้ำที่เพียงพอ แหล่งน้ำตื้นเขิน การบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำ และการบริหารจัดการน้ำที่ไม่
เหมาะสม จังหวัดจะต้องดำเนินการให้มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ให้มีระบบกระจายน้ำจากแหล่งน้ำที่เพ่ิมข้ึน 
เพ่ือสนับสนุนพ้ืนที่ที่มีการทำนา การพัฒนาเมืองและชุมชนขาดการควบคุมและการวางแผนอย่างเหมาะสม 
คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ อยู่ในระดับเกณฑ์พอใช้ จัดเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ ๓ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจาก
กิจกรรมในพ้ืนที่ที่สามารถใช้ประโยชน์เพ่ือการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและ
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไป การเกษตร มีการปนเปื้อนที่สูงควรแก้ไข ได้แก่ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด (TCB) และมีการปนเปื้อนที่สูงควรเฝ้าระวัง แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB) โดยแหล่งกำเนิดที่
เป็นสาเหตุของปัญหามาจากการปนเปื้อนของอุจาระของสัตว์เลือดอุ่นจากพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน เช่น 
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มนุษย์ วัว ควาย และสัตว์เลี้ยง ที่อยู่บริเวณริมคลอง ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ได้ดำเนินการจัดตั้ง
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   เพ่ือเฝ้าระวัง 

(5) สิ่งแวดล้อม ในปี 2562 มีปริมาณขยะวันละ ๓๐2.67  ตัน รวม 110,476.04 
ตัน/ปี เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 0.56 ขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสตูล มีแนวโน้มสูงขึ้ นตาม
จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น มีสัดส่วนการนำขยะไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 
59.5 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ขยะมูลฝอยไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและมีขยะมูลฝอย
ตกค้างเนื ่องจากขาดแคลนอุปกรณ์ยานพาหนะในการจัดเก็บและขนส่ง ปริมาณขยะเพิ่มขึ ้นเนื ่องจาก
จำนวนประชากรและจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการลดคัดแยกและนำกลับมาใช้ใหม่
ห ร ือส ร ้างม ูลค ่าจากขยะ  หน ่วยงานที ่เกี ่ย วข ้อ งในจ ังห ว ัดส ต ูล โดย เฉพาะอย ่างยิ ่งส ำน ัก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่หามาตรการต่าง 
ๆ ในการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชน เยาวชน เข้ามามีส่วนร่วม
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ควรบริหารจัดการขยะที่มาพร้อมกับความเจริญในพ้ืนที่  

(6) ทรัพยากรชายฝั่ง                               ๑๖๑.๔๐   โ       ่    ญ่
                ถ  ไ     ข  ำ    ๔  ำ    ไ    ่  ำ     ่       ำ         ำ    ่        ำ   
      การกัดเซาะชายฝั่ง โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเนื่องจากธรรมชาติ การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบริเวณชายฝั่ง 
รวมทั้งการถมที่ดินในทะเล การแก้ไขปัญหาจังหวัดสตูลได้สนับสนุนงบประมาณของจังหวัดในการก่อสร้าง
เขื่อนกันตลิ่งพังในหลายพ้ืนที่ที่มีประสบปัญหาการกัดเซาะมาก และในบางพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็
ได้ดำเนินการสร้างเขื่อนหินทิ้งริมชายหาด การปลูกป่า การสร้างปะการังเทียม ทำให้พ้ืนที่ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะมี
แนวโน้มลดลง ปี 2560 พบว่ามีการกัดเซาะเป็นระยะทาง 0.31  กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.19 ของความ
ยาวชายหาด ทั้งนี้ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

(7) ทรัพยากรธรณี หลักฐานทางธรณีวิทยาของจังหวัดสตูลบ่งชี ้ว ่า แผ่นดินสตูลมี
วิวัฒนาการทางด้านธรณีวิทยามากว่าห้าร้อยล้านปี นับย้อนกลับไปได้สามช่วงมหายุค คือ มหายุคพาลีโอโซ
อิก หรือ มหายุคเก่า มหายุคมีโซโซอิก หรือ มหายุคกลาง และมหายุคซีโนโซอิก ซึ่งเป็นมหายุคปัจจุบันที่
โลกกำลังวิวัฒนาการอยู่ ผลผลิตที่ยิ่งใหญ่ของกระบวนการทางธรณีวิทยา คือ มีแหล่งธรณีที่หลากหลาย ทั้ง
ถ้ำเล ถ้ำลอด แหล่งซาก   ดึกดำบรรพ์ น้ำตก หน้าผา ชายหาดและพุน้ำร้อน ที่เปรียบได้ดั่งประติมากรรม
ธรรมชาติ ที่มีค่ากลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีที่สำคัญอย่างยิ่งของจังหวัดสตูล เช่น กลุ่มหินทรายตะ
รุเตา ยุคแคมเบรียนถ้ำเลสเตโกดอน เขตข้ามกาลเวลา ถ้าภูผาเพชร ถ้ำเจ็ดคต หรือถ้ำสัตคูหา ทะเลบัน  
เมื่อวันที ่ 17 เมษายน 2561 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ 
ยูเนสโก ได้ประกาศให้อุทยานธรณีสตูล ซึ่งเป็นอุทยานธรณีแห่งแรกของประเทศไทย เป็ นสมาชิกเครือข่าย
อุทยานธรณีโลก Satun UNESCO Global Geopark ทำให้ประเทศไทยได้แหล่งอุทยานธรณีโลกจาก 
UNESCO แหล่งแรกของประเทศ แห่งที่ ๕ ของอาเซียน ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งธรณีของจังหวัด
สตูล 

(8) ภัยธรรมชาติ พื ้นที ่ประสบภัย และมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี 2561 มูลค่าความเสียหายมากที่สุดจากอุทกภัยมี จำนวน 887,885.25 บาท 
รองลงมาคือวาตภัย จำนวน 606,812.50 บาท ทั้งนี้ภัยแล้งไม่มี อย่างไรก็ตามภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ ควรต้องเฝ้าระวังและมีมาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง  ปัญหาอุทกภัย ที่ทำให้ประชาชนเดือนร้อน 
เนื่องจากการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำ การบุกรุกและถมที่ รวมทั้งการบุกรุกทำลายป่า หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในจังหวัดสตูลต้องกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว เพ่ือแก้ไขปัญหา  
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 (9) การใช้พลังงานไฟฟ้า เชื้อเพลิง และพลังงานทดแทน การใช้พลังงานไฟฟ้าของ
จังหวัดสตูล ในปี 2560 จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าลดลงจากปี 2559 จำนวนการใช้ไฟฟ้า 
346,618,164 กิโลวัตน์ต่อชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.55 ปัจจุบันมีอัตราส่วนการใช้พลังงานภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.50 รองลงมาคือที่อยู่อาศัย ร้อยละ 39.01 การใช้น้ำมัน
เชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะ ปี 2560 มีอัตราการใช้ อยู่ที่ 82 ,702,067 พันลิตรต่อปี ลดลงจากปี 2559 
คิดเป็น ร้อยละ 34.80 ไฟฟ้าและพลังงานทดแทน  การใช้พลังงานไฟฟ้าของจังหวัดสตูลใน ปี 2560 จะ
เห็นได้ว่า มีแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้น จำนวน 366,358,678 กิโลวัตน์ต่อชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 5.48 
อัตราส่วนของบ้านที่อยู่อาศัย ปัจจุบันมีอัตราส่วนการใช้พลังงานร้อยละ 39.02 ดังนั้นจึงควรมีมาตรการใน
การลดการใช้พลังงาน และส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้มากข้ึน อาทิ พลังงานชีว
มวล พลังงานชีวภาพ และพลังงานแสงอาทิตย์  ซึ่ งจังหวัดสตูลมีศักยภาพพลังงานทดแทนปัจจุบัน 
604,027.3834 Ktoe เพ่ือรองรับการใช้พลังงานที่เพ่ิมข้ึนทุกปี   

2.2 สรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นตัวชี ้วัดรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 
2561 

เป้าประสงค์รวม (Objective) ในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 - 2561 มีจุดเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว การเกษตร ที่มีมูลค่าสูง การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีโลกอย่างสมดุล และยั่งยืน และการสร้าง
สังคมพอเพียงและคนที่มีคุณภาพ สู่สันติสุขที่ยั่งยืน  

เมื่อพิจารณาจากตัวชี ้วัดรวมตามแผนปี 2559 - 2561 คือ ร้อยละที่เพิ่มขึ ้นต่อปีของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ค่าเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จังหวัดสตูลสามารถดำเนินการผ่าน
เกณฑ์ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยในปี 2560 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้นจากปี 2559 
ร้อยละ 6.58 ทั ้งนี ้ส ืบเนื ่องมาจากการพัฒนาจังหวัดสตูลในทุกมิติทั ้งด้านเศรษฐกิจภาคเกษตร การ
ท่องเที่ยว การบูรณาการระหว่างภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดมี
การเพ่ิมและขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

ตัวชี้ว ัดระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนเพิ่มขึ ้นร้อยละ 0.1 ต่อปี จากขึ้นมูลปี 256 1 
จังหวัดสตูลไม่สามารถดำเนินการผ่านแกณฑ์ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือน
จังหวัดสตูล  มีค่าคะแนน 8.21 เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 จำนวน 0.05 คิดเป็นร้อยละ 0.61 สาเหตุที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์เนื่องจากปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีค่าครองชีพสูง ประกอบกับครัวเรือนของจังหวัดสตูล 
ร้อยละ 35.2 เป็นครัวเรือนที่มีหนี้สิน โดยมีโดยมีจำนวนหนี้สินเฉลี่ย 145 ,458 บาท ต่อครัวเรือน ซึ่ง
หนี้สินส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73.0) เพ่ือใช้ในครัวเรือน คือใช้ในการอุปโภคบริโภคร้อยละ 44.0 ซื้อบ้าน/ที่ดิน
ร้อยละ 27.4 และหนี้เพ่ือใช้ในการศึกษามีเพียงร้อยละ 1.5 สำหรับหนี้เพ่ือใช้ทำการเกษตรจะสูงกว่าใช้ทำ
ธุรกิจอยู่ร้อยละ 16.8 ทำให้ประชาชนต้องลดรายจ่าย เนื่องจากรายได้ที่ลดลง 

ตัวชี้วัดอัตราของขยะตกค้างสะสมลดลง(ในสถานที่กำจัดขยะที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ) เกณฑ์
เป้าหมาย ขยะตกค้างสะสมลดลง 10,000 ตัน ปี 2561 มีขยะตกค้างเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 
3,099 ตัน ไม่บรรลุผลตามตัวชี้วัด โดยในปี 2565 จังหวัดมีเป้าหมายให้มีอัตราของขยะตกค้างสะสม
ลดลง (ในสถานที่กำจัดขยะที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ) เป็น 0 โดยการปิดบ่อขยะที่ไม่ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล ใช้บ่อขยะที ่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ ่งมีอยู ่จำนวน 2 บ่อ ส่งเสริมให้มีการนำขยะมาใช้
ประโยชน์ 
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2.3 ข้อเสนอแนะการพัฒนา  

 ในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสตูลต้องสอดคล้องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของ
โลก แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วาระแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาภาคใต้ แผนกลุ่มจังหวัดอันดามันและสามารถสนองตอบปัญหาและความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ โดยมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 1) ด้านเศรษฐกิจ ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่มีอัตรา
การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2557 – 2561 คิดเป็นร้อยละ 8.98 เน้นการท่องเที่ยวนิเวศ
คุณภาพ เมืองอุทยาธรณีโลก ยกระดับมาตรฐานด้านการจัดการของอุทยานธรณีโลกสตูล และสามารถ
บริหารจัดการด้านธรณีวิทยา นิเวศวิทยา และสังคมวิทยาให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ได้อย่างสมดุล และยั่งยืน  รวมถึงการเพิ่มคุณค่า มูลค่าจาก
แหล่งโบราณคดี เมืองเก่า ประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิต สร้างอัตลักษ์ทางการท่องเที่ยวที่ผลประโยชน์ตกอยู่
กับคนส่วนใหญ่ ไม่ใช่ตกกับทุนชาติและทุนข้ามชาติและทิ้งมลพิษไว้เป็นภาระให้คนพ้ืนที่รับผิดชอบ ส่งเสริม
การท่องเที่ยวฮาลาล เนื่องจากจังหวัดสตูลมีต้นทุนด้านบุคลากรและทรัพยากร จากข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว
ต่างชาติ ร้อยละ 77.06 เป็นนักท่องเที ่ยวประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซีย  สร้างเทคนิคในการดึงเงินจาก
นักท่องเที่ยว วิเคราะห์รสนิยมของนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งการพัฒนาสินค้าที่ระลึกระดับพรีเมียม พัฒนา  ทั้ง
โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีระดับการบริการระดับสากล  สร้างความเชื่อมั่นในความ
สะดวก ปลอดภัยแก่นักท่องเที ่ยว ส่งเสริมสนับสนุนการค้าชายแดนซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื ่องเพื่อ
เสริมสร้างเศรษฐกิจชายแดน ในขณะเดียวกันควรให้ความสำคัญด้านภาคเกษตรซึ่งเป็นฐานรายได้หลัก โดย
มีสัดส่วนร้อยละ  42 จากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวล GPP ภาคเกษตร ปี 2560 เพิ่มขึ้นจาก ปี 2559 ร้อยละ 
5.58 ทั้งนี ้ข้อมูลตั้งแต่ ปี 2556 -2559 พบว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรมีลักษณะเพิ่มลด
สลับกัน ทั้งนี ้เนื ่องจากภาวะผันผวนเศรษฐกิจโลก ราคาสินค้าเกษตร ผลพวงจากจากเปลี่ยนแปลงของ
ฤดูกาล ธรรมชาติในแต่ละปี ทำให้ผลผลิต คุณภาพของสินค้าและราคาสินค้าทางการเกษตร มีการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี ้ต้องยกระดับคุณภาพมาตรฐานการเกษตร ช่วยเหลือเกษตรกรในศักยภาพการผลิต
เกษตรหลักของจังหวัดคือยางพารา ปาล์มน้ำมัน และการประมง ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ คุณค่า 
มูลค่า นวัตกรรมการผลิต การแปรรูปทางการเกษตร การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้มีอำนาจต่อรองและ
สร้างความเข้มแข็งในด้านการตลาด ส่งเสริมการประมงในลักษณะทำน้อยได้มาก ส่งเสริมพัฒนาสินค้าอัต
ลักษณ์ประจำถิ่นบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ได้แก่จำปาดะ ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ควรเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 
การแปรรูปอาหารทะเลซึ่งจังหวัดสตูลมีต้นทุนในด้านนี ้ เพื่อความมั่นคงทางอาหาร เกษตรแปลงใหญ่ 
เกษตรทฤษฎีใหม่ การลดต้นทุนการผลิต เกษตรปราณีตเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ผลผลิตทางการเกษตรและประมงที่
สนับสนุนภาคการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ สิ ่งแวดล้อม  เช่น  มะพร้าวน้ำหอม กล้วยหอม เป็นต้น สร้าง 
smart famer ในพื้นที่ เพื่อเพิ่มรายได้จากภาคเกษตรกร และควรเพิ่มคุณค่าและมูลค่าศักยภาพฐานของ
การผลิตในท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชุน สินค้าภาคเกษตรให้มีมาตรฐาน ส่งเสริมการตลาดในรูปแบบใหม่      
ในลักษณะตลาดออนไลน์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติทางเกษตรแก่เกษตรกร เพ่ือให้ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในยุคปัจจุบันและอนาคตบนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2) ด้านสังคมและความม่ันคง จังหวัดจะต้องให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อม
ล้ำทางสังคม โดยแนวโน้มของค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini-coefficient) ด้านรายได้เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ปี 2560 มีค่า 0.315 เพ่ิมขึ้นจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 14.54 การเพ่ิมขึ้นสัดส่วนคนจน 
ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 10.29 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ การเพ่ิมขึ้นของอัตราการว่างงาน ผลิตภาพแรงงาน
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ของจังหวัดสตูลมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นทั้งสาขาเกษตรกรรมและนอกเกษตรกรรม  ในปี 2559 จำนวน  
237,180 บาทต่อคน ควรเพิ่มทักษะแรงงานให้รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและทักษะสากล เพ่ือเพ่ิม
ผลิตภาพแรงงาน ให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง  สร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ซึ่งมีอัตราการเสพยาเสพเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน การพัฒนาบุคลากรในจังหวัด
ในทุกมิติและทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรมที่รักสงบ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติสุข โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน ซึ่งดุลการค้าปี 2561 ขาด
ดุล 202.48 ล้านบาท การเตรียมพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้วยโอกาส ควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจใน
บริบทของสังคมยุค 

 3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม   ให้ความสำคัญในการฟื้นฟูพื้นที ่ป่าไม้     
สร้างจิตสำนึกในทุกภาคส่วนในการตระหนักรู้ในคุณค่าของศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ  การสร้างแหล่ง
กักเก็บน้ำ การบริหารจัดการขยะที ่มาพร้อมกับความเจริญในพื้นที ่ อัตราการขอขุดเจาะบ่อบาดาล           
ปี 2559-2561 ในท้องที่จังหวัดสตูลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยร้อยละ 11.95 อาจส่งผลต่อ
ปริมาณน้ำใต้ดิน การทรุดตัวของดิน การกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสตูล ปี 2559 -2560 มีแนวโน้มลดงอย่าง
ต่อเนื่อง ปี 2560 ลดลงร้อยละ 97.17  ปริมาณขยะวันละ ๓๐2.67  ตัน รวม 110 ,476.04 ตัน/ปี      
มีแนวโน้มเพ่ิงขึ้นทุกปีตามจำนวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น โดยในปี 2562 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.56 ขยะมูลฝอยใน
พื้นที่จังหวัดสตูล ส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ ร้อยละ 53.23 รองลงมาขยะรีไซเคิล ร้อยละ  44.07  ขยะ
ทั่วไปร้อยละ 2.48 และขยะอันตราย 0.20  มีสัดส่วนการนำขยะไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มมากขึ้น โดยในปี 
2561 อยู่ที่ร้อยละ 59.5 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ควรส่งสริมการจัดการขยะอินทรีย์ตั้งแต่ต้นทาง สนับ
สนับการนำขยะมาใช้ประโยชน์ ด้านพลังงานส่งสริมการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยในปี 2560           
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 5.48 และควรพัฒนาส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน อาทิ 
พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ และพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อรองรับการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีการใช้ใน
ปริมาณมากในแต่ละปี    ข          ่      ่         ธ                          ไ ่           
 ั         ่      โ           ขึ                      ึ             ำ  ญ              ้            ษ์    
ฟ้ื ฟ         ธ                     ข                   ำ ึ          ่             ษ์
        ธ                       ่                       ฒ                   ำ            ่    
         ำ                ข                       ญ          
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บทที่ 2 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดสตูล  5  ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน 

2.1 บทวิเคราะห์ 

 ➢ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) ของจังหวัดสตูล  
     คณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 2565) ฉบับทบทวน และจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ                    
ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพ่ือวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม รวมทั้งได้ผ่านความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสตูล (ก.บ.จ.สตูล) สรุปดังนี้ 

 

 1) การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน 
       จุดแข็ง (Strengths – S) 

 S1 สตูลเป็นจังหวัดที่ได้รับการรับรองให้เป็นอุทยานธรณีโลก มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทาง
บก ทางทะเล และมีโบราณสถาน มีแหล่งทรัพยากรทางธรณีวิทยาที่สำคัญของประเทศ มีศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับนานาชาติ และมีกิจกรรมการท่องเทีย่วนานาชาติ  
   S2 มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม เป็นเมืองสังคมพหุวัฒนธรรมที่น่ าอยู่ และอยู่ร่วมกัน   
อย่างสันติสุข ไม่มีเหตุการณ์ความไม่สงบ วิถีชีวิตที่บ่งบอกถึงความสงบ ความสมานฉันท์ และการเป็นมิตร   
กับนักท่องเที่ยว ประกอบกับมีภาษามาลายูที่เป็นอัตลักษณ์ท่ีจะเป็นต้นทุนของการทำค้าขายชายแดนเชื่อมโยง
กับประเทศเพ่ือนบ้าน  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวิถีมุสลิม วิถีพ้ืนเมือง 

S3 ท้องทะเลอันดามันในจังหวัดสตูลมีความอุดมสมบูรณ์ มีพ้ืนที่อนุบาลสัตว์น้ำ มีป่าชายเลนที่เป็น   
ที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ และมีแหล่งวัตถุดิบด้านอาหารทะเลที่สดสะอาด ปลอดภัย สามารถรองรับนักท่องเที่ยว
ทั้งในและต่างประเทศ มีความพร้อมในด้านการท่องเที่ยวฮาลาล  และรองรับเมืองอาหารฮาลาล มีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว 

S4 มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ ดิน น้ำ และสภาพอากาศที่เหมาะสมในการทำเกษตร (พืช ประมงและ               
ปศุสัตว์) และประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคการเกษตรเป็นอาชีพหลัก มีผลผลิตทางการเกษตร      
ที่สร้างรายได้หลักให้กับจังหวัดทั้งยางพารา ปาล์มน้ำมัน แปรรูปสัตว์น้ำ ไม้ผล และโดยเฉพาะผลผลิตทาง
การเกษตร (จำปาดะ) ได้รับการรับรองเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Geographical Indications (GI) มีการ
แปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร สินค้าที่ต่อเนื่องจากการเกษตรที่เป็นตราสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็น   
ที่รูจ้ักอย่างแพร่หลาย 

S5 ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งทางบกและทางทะเล               
และเป็นแหล่งอาหารทะเลที่มีความสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางนิเวศวิทยา เป็นที่ดำน้ำในระดับโลก และมี
ระบบการโลจิสติกส์ทางทะเลที่เข้าถึง มีท่าเรือทางการท่องเที่ยว และประมง 

 S6 มีทรัพยากร และวัตถุดิบต้นทุนที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาพลังงานทดแทน ทั้งพลังงานลม 
พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล 

S7 เครือข่ายของภาคประชาชนที่ เข้มแข็ง ชุมชนมีความสงบสุข มีหลักยึดทางศาสนาที่มั่นคง       
และอยู่อาศัยอย่างสมานฉันท์ บนฐานพหุวัฒนธรรม และด้านเครือข่ายภาคประชาชนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
ปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม 

S8 มีต้นทุนทางปัญญา และภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดีที่
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ ความหลากหลายของระบบนิเวศน์ทั้งนิเวศน์ทางทะเล และนิเวศน์ป่าเขา 

S9 มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก มีโครงข่ายถนนที่เชื่อมโยงสู่ทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกของ             
มาเลเชีย ทางน้ำ ท่าเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสู่รัฐเปอร์ลิส และเกาะลังกาวี (รัฐเคดาห์)  
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         จุดอ่อน (Weakness – W) 
W1 โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบคมนาคมมีไม่เพียงพอ และไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีระบบการคมนาคม

และโลจิสติกส์ทางราง ทางอากาศ 
W2 ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวยังขาดความเป็นเอกภาพ 
W3 บุคลากรท่องเที่ ยว ยั งขาดทักษะในด้านภาษาต่างประเทศ  และทักษะด้านการบริการ 

ผู้ประกอบการ  ด้านการท่องเที่ยวยังไม่กล้าลงทุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยว ขาดความสนใจ               
ความตื่นตัวในการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว  และตัวแทนของประชาชนที่มีบทบาทในการพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวยังไม่ให้ความสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่นานาชาติ  และหลักสูตรทางการศึกษาของพ้ืนที่
ที่ส่งเสริมให้ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวไม่มีคุณภาพ  ไม่ดึงดูดให้ประชาชนสนใจเข้ารับการศึกษา  ทำให้
แรงงานด้านการท่องเที่ยว  ปัจจุบันยังเป็นแรงงานไม่มีฝีมือ  

W๔ ขาดการสร้าง Brand ทางการท่องเที่ยว และไม่มีผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์            
เป็นของตนเองที่เข้มแข็ง และแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ และขาดนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวที่จะเป็น
จุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการสิ่งแปลกใหม่ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวยังไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้
เกิดปัญหาความทรุดโทรม และปัญหาขยะ รวมทั้งความปลอดภัย และพ้ืนที่ทำกิจกรรมท่องเที่ยวอยู่ในเขต
อุทยานซึ่งมีข้อจำกัดในการพัฒนา ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ ส่งผลต่อการจัดเส้นทางการท่องเที่ยว     
ในแหล่งท่องเที่ยวยังไม่เหมาะสมกับศักยภาพ  

W5 การสร้างมูลค่าเพ่ิม Value Added สินค้าทางการเกษตรมีน้อย แรงงานด้านการเกษตร          
ไม่เพียงพอ คนรุ่นใหม่หันไปประกอบอาชีพอ่ืน เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความสนใจและตระหนักในการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มเกษตรกร รวมกลุ่มไม่เข้มแข็ง ขาดการเชื่อมโยงเครือข่าย เกษตรส่วนใหญ่มีพ้ืนที่                                     
ถือครองน้อย  และบางพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและการแปรรูปมีน้อย สินค้าทางการเกษตรมีอายุการเก็บรักษาในระยะเวลาที่จำกัด 

W6 พ้ืนที่สำหรับกักเก็บน้ำ ต้นทุนไม่เพียงพอ สำหรับการบริหารจัดการน้ำเพ่ือการเกษตร และอุปโภค
บริโภค มีปัญหาการบริหารจัดการน้ำ มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในบางพื้นที่ทำให้พืชผลทางการเกษตร ได้รับ
ความเสียหาย 

W7 แหล่งกำจัดขยะไม่เพียงพอ ระบบการจัดการขยะ ยังไม่ได้มาตรฐานเมืองอุทยานธรณีโลก
โดยเฉพาะในพ้ืนที่เกาะ มีปัญหาขยะในทะเลมากข้ึน พร้อมทั้งวิถีชีวิตของประชาชน ยังอยู่บนพื้นฐานกับวิถีชีวิต
แบบดั้งเดิม ยังไม่ได้จัดการของอย่างมีมาตรฐานด้วยตนเอง และสถานประกอบการยังไม่มีระบบการจัดการขยะ
และน้ำเสียหรือมีระบบ แต่ยังไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมายที่กำหนด และยังมีบางท้องถิ่นยังไม่มีความพร้อมใน
การจัดการขยะตามมาตรฐานอย่างครบวงจร ประชาชนในพ้ืนที่บางส่วนขาดจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติ ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการพัฒนาพลังงานทดแทนเพ่ือใช้ในครัวเรือนและชุมชน 

W8 คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมลดลง มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ความไม่เท่าทัน
ของวัฒนธรรมที่ไม่พ่ึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชน มีพฤติกรรมการพัฒนาตนเองให้สู้งาน เรียนรู้ทันการเปลี่ยนแปลง 
ที่ยังไม่เพียงพอต่อการแข่งขัน 

W9 ความไม่เข้มแข็งของโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชน สถานประกอบการที่รองรับแรงงานมีฝีมือ                 
และทักษะมีน้อย การเพ่ิมขึ้นของหนี้สินครัวเรือน ประชาชน และหมู่บ้านตกเกณฑ์ จปฐ. มีจำนวนมาก                   
และขาดโอกาสและความสามารถให้แข่งขันได้ ผลผลิตทางการเกษตรประสบภาวะตกต่ำ ประชาชนยังไม่
สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมที่สร้างรายได้ และเรียนรู้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
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W10 ความไม่พร้อมของระบบบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการท่องเที่ยวโลก 
รวมทั้งมีการเพิ่มขึ้นของภัยสุขภาพจากอนามัยสิ่งแวดล้อม  โรงพยาบาลในพื้นที่เกาะยังไม่มีความพร้อม    
ในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์มีไม่เพียงพอ ปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรัง
เพ่ิมมากขึ้น 

W11 มีปัญหาเยาวชนและครอบครัว รวมทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ต้องพ่ึงพิงวัยแรงงาน ขาดการ
เตรียมความพร้อมในการรองรับสังคมผู้สูงอายุ และการพัฒนาแรงงานที่มีทักษะแข่งขันได้ 

W12 การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านความม่ันคงเกี่ยวกับด้านยาเสพติด กฎหมายการบุกรุก
พ้ืนที่สาธารณะ กฎหมายเกี่ยวกับขยะมลพิษ กฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจร ยัง ไม่ทั่วถึง ไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ประชนยังไม่มีวินัยทางกฎหมาย 

W๑3 พ้ืนที่จังหวัดสตูลเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก น้ำแล้งซ้ำซาก และพ้ืนที่น้ำท่วม น้ำแล้ง ซ้ำซาก    
ในพ้ืนที่เดียวกัน ขาดการบูรณาการในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ (ดำเนินการแบบแยกส่วน)  จึงทำ
ให้ขาดการวางแผนในการแก้ปัญหาระยะยาว กอปรกับจังหวัดสตูล มีลักษณะทางกายภาพของเมือง            
ที่เปลี่ยนแปลง  คือมีการขยายตัวของชุมชนเมือง อย่างรวดเร็ว โดยขาดการกำหนดผังเมืองและการควบคุมการ
ใช้ที่ดินอย่างเพียงพอทำให้เกิดปัญหาของระบบระบายน้ำตลอดจนปัญหาการรุกล้ำคลองสาธารณะ ทำให้น้ำ    
ไม่สามารถระบายได้ ตลอดจน ปัญหาการบุกรุก ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปัญหากัดเซาะ
ตลิ่งริมชายฝั่ง 

W๑4  การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  และแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกยังไม่สะดวก
โดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่   

W๑5 ระบบคมนาคมถนนระหว่างตรังและสตูลยังไม่เป็น 4 ช่องจราจรตลอดสาย ทำให้ขาดความ
สะดวกในการเดินทางในเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน  
 

       2) การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก 
           โอกาส (Opportunities – O) 
   O1 จังหวัดสตูลมีชายแดนที่ติดกับประเทศมาเลเซีย ทั้งทางบกและทางทะเล กรอบความร่วมมือกับ
อาเซียน และมีโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT - GT) และการเข้าสู่
ประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่อำนวยต่อการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนตลอดทั้งการท่องเที่ยว 

O2 นโยบายรัฐบาลเอ้ืออำนวยให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว เช่น การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล และประชาสัมพันธ์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด การทำให้
ประเทศไทยเป็น 4 .0 และจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่ได้รับการประกาศเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวกับจังหวัด   
กลุ่มอันดามันตาม พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ .ศ. 2551 จังหวัดสตูลได้รับการรับรอง     
เป็นอุทยานธรณีโลกจาก UNESCO เป็นโอกาสต่อการสร้างกระแสการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึน
ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก 

O3 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภาคการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น เช่น ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก), เกษตรแปลงใหญ่, การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by 
Agri- map) เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
รวมถึงการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) และการนำศาสตร์พระราชาทาง
การเกษตรมาพัฒนาการเกษตรกรรม มีแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในจังหวัดใกล้เคียงที่สามารถเรียนรู้ได้ 
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O4 นโยบายภาครัฐ สนับสนุนให้มีกองทุนสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMES)                      
มากขึ้น และภาคเกษตรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากข้ึน สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าจากฐานและต้นทุนของ
ชุมชน และการสร้างการพัฒนาสู่ชุมชน การสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน  เพ่ือการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ 
   O5 นโยบายของรัฐส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยและผู้บริโภคมีแนวโน้มใส่ใจสุขภาพมากขึ้น   
ทำให้ความต้องการบริโภคสินค้าปลอดภัยเพ่ิมสูงขึ้น และให้ความสำคัญกับการพัฒนาพ้ืนที่ ในสังคม           
พหุวัฒนธรรมให้เป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาล และมีกระแสการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ และสปา เพ่ิมมากข้ึนเป็นโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด 

O6 กระแสสังคมมีความตื่นตัวและความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้
ประโยชน์ทั้งทรัพยากรทางบก (ป่าไม้ และ สัตว์ป่า ดิน แร่) ทางน้ำ ทางทะเล และชายฝั่ง ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  และสิ่งแวดล้อม การป้องกันการบุกรุกป่า และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม               
และรัฐบาลให้ความสำคัญการบริหารจัดการน้ำ การสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ 

O7  กระแสการตื่นตัวด้านวิกฤติพลังงาน ทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการประหยัดพลังงาน                 
การใช้พลังงานทดแทนและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จากสถานการณ์ภาวะโลกร้อน ต้นทุนพลังงานทางเลือก
ราคาถูกลง ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ มีนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากหลังคาเรือน 

O๘ เครือข่ายสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมทั้งในและ
ต่างประเทศ ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถเชื่อมโยงการพัฒนากับจังหวัด เพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างเครือข่ายการพัฒนาระหว่างกัน 
           O๙ การเชื่อมโยงการพัฒนาพ้ืนที่กับกลุ่มจังหวัด การพัฒนาที่ต่อเนื่องกับหาดใหญ่ และการเชื่อมต่อ
การพัฒนาทางทะเลร่วมกับจังหวัดตรัง และการเชื่อมโยงการพัฒนากับประเทศมาเลเซีย ทั้งด้านการท่องเที่ยว
และการค้าและประเทศมาเลเซีย รัฐเคดาเป็นพ้ืนที่จีโอปาร์คที่สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกัน 

  O๑๐ การเติบโต และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนำมาใช้ในการพัฒนา      
การบริการของจังหวัด และรัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในระดับภูมิภาค 

  ภัยคุกคาม (threat – T) 
  T1 สถานการณ์ความไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการสื่อสารของสื่อมวลชน ที่การสื่อสาร

ผ่านสื่อสังคม ไม่ได้คำนึงถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย                   
ด้านการค้าการลงทุน และการท่องเที่ ยว  และการเชื่อมโยงการค้าของจังหวัดกับจังหวัดใกล้ เคียง                           
และภาพลักษณ์ต่อสังคมภายนอกท้ังในและต่างประเทศ  

  T2 สถานการณ์ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายรัฐในการใช้กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว  และการ
ปรับโครงสร้างระบบราชการ ไม่เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  ทำให้การพัฒนาโครงการ
ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานขาดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง 

  T3 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรด้านการ
ท่องเที่ยว เช่น การกัดเซาะของชายฝั่ง ปะการังฟอกขาว ทั้งยังส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยว  และมี
ปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ การเพ่ิมข้ึนของขยะจากนักท่องเที่ยวที่ขาดจิตสำนึก  

  T4 กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าไม่เอ้ือต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การค้า                  
การลงทุน 

 T5 ภัยคุกคามทางการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น ทั้งด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรการกีดกัน
ทางการค้า ปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองของโลก ส่งผลกระทบต่อการผลิต ราคาสินค้าเกษตร  การส่งออก
สินค้าเกษตร และต้นทุนการผลิตทางการเกษตรสูงขึ้น  และการเพ่ิมขึ้นของปัจจัยการผลิต และปัญหาแรงงาน
ภาคการเกษตรจากประเทศเพ่ือนบ้านที่ไม่ถูกกฎหมาย 
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 T6 การทำประมงกับประเทศเพ่ือนบ้าน มีเงื่อนไขทางกฎหมายที่เข้มงวดมากข้ึน ทำให้พื้นที่ในการทำ
ประมงลดลง มีการลักลอบเข้ามาทำประมงท่ีผิดกฎหมายในพ้ืนที่ 

 T7 ความแปรปรวนของ สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและไม่เป็นไปตามฤดูกาล หมอกควัน      
จากประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งการเกิดภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการคมนาคม และโลจิสติกส์ ทำให้เกิดโรค
อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ และเกิดปัญหาสุขภาพของประชาชน 

 T8 มีการผลิตสื่อที่ไม่เหมาะสมในสังคมมากขึ้น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ขาดความรับผิดชอบส่งผลให้
เกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภายนอก ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการก่ออาชญากรรมมากข้ึน 

 T9 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อเกษตรกร และประชาชนที่    
ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 

 

        3) การวิเคราะห์ทาวน์เมทริกซ์ (TOWS MATRIX) 
 

 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ในรูปความสัมพันธ์แบบตารางไขว้ (TOWS Matrix) เป็นการวิเคราะห์
เพ่ือวางทิศทางยุทธศาสตร์จังหวัด และการวิเคราะห์ TOWS matrix เป็นการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ที่มี
เป้าหมายเพ่ือกำหนดกลยุทธ์การพัฒนา (Strategy) ดำเนินการหลังจากการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาโดย
การวิเคราะห์  จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคข้อจำกัดแล้ว ซึ่งกลยุทธ์การพัฒนาประเภทต่าง ๆ เกิดจาก
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยศักยภาพ 4 ชุดปัจจัย ได้แก่ ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส (S+O) จุดแข็งกับ
ข้อจำกัด (S+T) จุดอ่อนกับโอกาส (W+O) และจุดอ่อนกับข้อจำกัด (W+T) ซึ่งผลผลิตของการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ในแต่ละคู่ปัจจัย คือ กลยุทธ์ 4 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO - Strategy) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO - Strategy) 
1) เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการแหล่ง

ท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศและอุทยานธรณี สตูลให้ ได้
มาตรฐานสากล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสอดคล้อง
กับ  วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของชุมชน อยู่
ร่วมกันอย่างยั่งยืน 

2) พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ ยว ให้
สามารถจัดการการท่องเที่ยวของตนเองจนมีขีด
ความสามารถแข่งขันในตลาดการแข่งขันในตลาด
การท่องเที่ยว พ้ืนที่ อุทยานธรณี โลกและการ
ท่องเที่ยวเชิงนิ เวศป่าเขา – ทะเล  ทั้ งในและ
ต่างประเทศ 

3) สร้างคุณค่า มูลค่า จากมาตรฐานอุทยาน
ธรณี โลกให้ ได้มาตรฐานสากลเชื่อมโยงสู่การ
ท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนาจังหวัด อย่างสมดุล  

4) สร้างคุณค่าจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมสู่
แห ล่ งพลั งงานทดแท น  พลั งงานทางเลื อก                     
เพ่ือพ่ึงตนเอง 

 
 

1) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และท่องเที่ยวธรณีโลก โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม ผสมผสานเทคโนโลยีให้เกิด
นวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวสู่ตลาดการท่องเที่ยว 4.0 

2) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
ในด้านอุปทานให้ได้มาตรฐาน เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว
นานาชาติที่ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นเมือง              
น่าอยู่  น่าเที่ยว และเป็นเมืองต้องห้ามพลาดรองรับ
การท่องเที่ยวในประเทศ 

3) พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ ยว (route) ให้
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์และตลาด
การท่องเที่ยว และตลาดการค้าชายแดน 

4) ส ่ง เสร ิมและพ ัฒ นาศ ักยภาพ เกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกร ให้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ 
    5) ส่ งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต              
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับการแปรรูปและ
การค้า เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าสินค้าเกษตร   ให้ได้
มาตรฐาน   รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม                  

ฮาลาล เพื่อให้ได้รับรองมาตรฐานฮาลาล 
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กลยุทธ์เชิงรุก (SO - Strategy) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO - Strategy) 
5) สร้างเมืองให้น่ าอยู่  สะอาด สงบ บน

พ้ืนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ด้วยการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็น
สังคม พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  

6) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
พ้ืนที่การค้าชายแดนทุกช่องทาง ทั้งทางบกและทาง
ทะเลให้มีความพร้อมและการบริการที่ทันสมัยและ
มาตรฐาน 

7) เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนพัฒนา ผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา และนวัตวิถี
ชุมชน สู่การสร้าง Brand การค้าทีส่ามารถแข่งขันได้ 

8)  บริหารและจัดการแหล่งน้ำต้นทุนเพ่ือการ
อุปโภค  /บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ  และ
รองรับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัดอย่างยั่งยืน 

9)  พัฒนาพ้ืนที่ เกาะให้ โดดเด่นด้านธรรมชาติ
บริสุทธิ์ รักษาแหล่งท่องเที่ยวให้คงความเป็นธรรมชาติ
ที่บริสุทธิ์พร้อมสร้างเมืองสตูลให้สะอาดสิ่งแวดล้อมดี
บนพื้นฐานจากชุมชนหมู่บ้าน 

10) พั ฒ น าบ ริ ก ารท างการแพ ท ย์  ส่ ง เส ริ ม  
สร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน และภูมิปัญญาแพทย์               
แผนไทย 

11) พัฒนา และยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน 
ส่งเสริมการมีงานทำ มีทักษะแรงงานที่แข่งขันได้  และ
เข้าถึงสวัสดิการประกันสังคม เพ่ือการ พ่ึงตนเองทาง
รายได้ที่ม่ันคงและยั่งยืน  

12) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาการ
เรียนรู้ ของชุมชนและประชาชน ให้ เท่ าทั น การ
เปลี่ยนแปลงทุกระดับ สมบูรณ์ด้วยทักษะศตวรรษที่ 
๒๑ 

13) เสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐ และยกระดับ
มาตรฐานบริการของรัฐ ให้มีความทันสมัย เพ่ิม
คุณภาพการบริการตามบริบทของพ้ืนที่ที่ให้ประชาชน
พึงพอใจ  
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กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST – Strategy) กลยุทธ์เชิงรับ (WT - Strategy) 
  1 ) ส่ ง เส ริ ม แล ะ พั ฒ น าส ถาบั น เกษ ตรก ร 

ผู้ประกอบการ และเชื่อมโยงเครือข่ายภาคเกษตรกร 
สร้างฐานการเกษตรอุตสาหกรรม ให้ ้เข้มแข็ง แข่งขันได ้
     2 ) สร้ างวัฒ นธรรมการอนุ รักษ์ ท รัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน ชุมชนและ
พ้ืนที่ท่องเที่ยวทุกแห่งให้เข้มแข็ง 
     3) ปฏิรูปการจัดการขยะแบบครบวงจนทั่วทั้ง
จังหวัดสู่ เมืองสะอาดระดับประเทศที่โดดเด่นด้าน
การสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
ตั้งแต่ต้นทาง 
     4 ) ส่ ง เส ริ ม ค ว า ม เข้ ม แ ข็ ง  ค ว า ม อ บ อุ่ น 
ความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว และความ
ผาสุขในชุมชน 
     5) ส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายทางด้านสังคม 
ร่วมจัดสวัสดิการทางสังคมให้ชุมชน หมู่บ้านพ่ึงตนเอง
ทางสวัสดิการ บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     6) ส่งเสริมการจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยใน
ห มู่ บ้ าน  ชุ ม ชน แล ะสั งคม ให้ มี ค ว าม เข้ ม แข็ ง                  
มุ่งขจัดอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยคุกคามด้วยกลไก
ทางกฎหมาย หลักธรรมทางศาสนา และการมี                 
ส่วนร่วมของประชาชน 
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2.2 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสตูล 
        “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  อุทยานธรณีโลก  เศรษฐกิจมั่นคง  สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่อาเซียน” 

 

นิยามของเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 
๑) เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติ 

เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างพฤติกรรมการท่องเที่ยวใหม่ ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่น  เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวมีคุณภาพของการบริหาร
จัดการระดับนานาชาติ บุคลากรการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ สิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว                        
มีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล สตูลโดดเด่นทางการท่องเที่ยวคุณภาพ ๕ ด้าน ประกอบด้วย 

 - การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล   
 - การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา 
 - การท่องเที่ยวเชิงธรณี  
- การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
- การท่องเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพดี 

๒) อุทยานธรณีโลก (UNESCO Global Geopark) หมายถึง สตูลประสบความสำเร็จในการจัดการ
พ้ืนที่ที่ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา และแหล่งอนุรักษ์ให้เป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียง ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา รวมถึงแหล่งโบราณคดี เมืองเก่า และประเพณีวัฒนธรรม                
วิถีชีวิต ท้องถิ่นเมืองเก่า โดยนำทรัพยากรเหล่านี้มาบริหารจัดการ สร้างเรื่องราวเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว                   
และผลักดันให้ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและ
ประเทศชาติได้อย่างมั่นคง ประชาชนเกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากร โดยเฉพาะ
การสร้างคุณค่าและมูลค่าแก่จังหวัดและชุมชน จากการได้รับการรับรองเป็นอุทยานธรณีระดับโลก 
(UNESCO Global Geopark) พัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรม 
สร้างสรรค์มูลค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเที่ยว ทั้งเชิงนิเวศป่าเขา ทางทะเล อุทยานธรณี
โลก และการท่องเที่ยวชายแดน 

๓) เศรษฐกิจมั ่นคง (Economic Stability) หมายถึง เศรษฐกิจจังหวัด เศรษฐกิจชุมชน               
ที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง ยั่งยืน บนฐานของการผลิตที่มีคุณค่าและมูลค่าศักยภาพในท้องถิ่น 
การค้าชายแดนเติบโตเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการบริการเพ่ือรองรับการขยาย
ฐานเศรษฐกิจในอนาคต  การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีทักษะและมีความสามารถในการแข่งขันที่มี            
อัตลักษณ์ชัดเจน  มีนวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจ สินค้าและบริการ และกระบวนการผลิตและบริการ    
ในสินค้า Geopark สู่การเป็นจังหวัดที่ประสบความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชน
บนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔) สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน หมายถึง การที่จังหวัดสตูลเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ที่ เข ้มแข็ง                   
ความเหลื่อมล้ำลดลง ประชาชนมีความมั่นคงในทุกมิติเพ่ิมขึ้น ชุมชน และท้องถิ่นสามารถพัฒนาสู่การ
พ่ึงตนเอง สามารถจัดการตนเองได้มากขึ้น ระบบประชาธิปไตยระดับชุมชนมีความเข้มแข็ง ชุมชนมีความสมัคร
สมานสามัคคี ภาครัฐมีระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล ทันสมัย บุคลากรภาครัฐมีคุณภาพ และคุณธรรม 
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส   
หน่วยงานภาครัฐของจังหวัด มีการบริหารงานแบบบูรณาการ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของรัฐ
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ด้านสุขภาพ  และการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

ทั้งคนจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงสวัสดิการรัฐ ได้รับการเสริมสร้างโอกาส มีงาน อาชีพแลรายได้ที่

มั่นคง สังคมสันติสุข คนสตูลมีสุขภาวะที่ดีเรียนรู้ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย

ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน  โดยการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสันติสุขบนฐานของความหลากหลาย 

๕)  ประตูสู่อาเซียน  หมายถึง การสร้างโอกาสของจังหวัดในเวทีอาเซียนและการเชื่อมโยง 

กับประชาคมโลก ผ่านการท่องเที่ยว การค้า และสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นการเปิดเส้นทางการเชื่อมโยงสตูล  

กับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ของประเทศไทยไปสู่อาเซียนทางตอนใต้ของประเทศมาเลเซีย  

เชื่อมต่อไปยังประเทศสิงคโปร์ และอินโดนีเซียได้ รวมถึงการเตรียมความพร้อมสตูลเป็นช่องทางที่สำคัญของ

ไทยสู่กลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle : IMT – GT) 

สามารถรองรับการขยายการเชื่อมโยงไปสู่พม่าและจีนต่อไปได้ การสร้างโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์  

ด้านต่าง ๆ กับประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสตูลและประเทศ

ไทยได้อย่างมีนัยยะสำคัญ โดยเชื่อมโยงการพัฒนาดังกล่าวเข้ากับสังคมมุสลิม ในการเป็นเมืองทางเลือกที่

สะอาด สงบ และบริสุทธิ์ 
 

➢ จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
        ๑. พัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมของประชาชนในจังหวัด โดยการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

การเกษตร และส่งเสริมการสร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางบก และทางทะเล 
        ๒. ยกระดับมาตรฐานด้านการจัดการของอุทยานธรณีโลกสตูล และสามารถบริหารจัดการด้าน

ธรณีวิทยา นิเวศวิทยา และสังคมวิทยาให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีระดับนานาชาติ   โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับการ
ท่องเที่ยว เชิงนิเวศในพื้นที่ได้อย่างสมดุล และยั่งยืน 

        ๓. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรมที่รักสงบ สามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2.3 ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
    - เศรษฐกิจจังหวัดมีการขยายตัว เศรษฐกิจชุมชนเติบโต สตูลเป็นเมืองอุทยานธรณีโลกและแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำที่ได้มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีสันติสุข และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
ความสำเร็จ 
ต าม เป้ าห ม าย               
การพัฒนา 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.2๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 
พ.ศ.

๒๕๖๕ 

เฉลี่ย ๕ ปี 
พ.ศ. 

๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

 เศรษฐกิจ
จังหวัดมีการ
ขยายตัว  
เศรษฐกิจ
ชุมชนเติบโต 
สตูลเป็นเมือง

๑ .  ร้ อ ย ล ะ ที่
เพิ่ มขึ้นต่อปีของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์
ม ว ล ร ว ม ข อ ง
จังหวัด (GPP) 
 

ปี ๕8 
= ๒๒,๔84 ลบ. 
ปี ๕9 
= ๒3,077 ลบ. 
ปี 60 
= ๒๓,833 ลบ. 

๒ 
(24,310 

ลบ.) 

๒.๕ 
(๒๔,917 

ลบ.) 

๓.๐ 
(25,665 

ลบ.) 

๓.๕ 
(26,563 

ลบ.) 

๔.๐ 
(27,626 

ลบ.) 

๓.๐ 
(25,816 

ลบ.) 
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เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
ความสำเร็จ 
ต าม เป้ าห ม าย               
การพัฒนา 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.2๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 
พ.ศ.

๒๕๖๕ 

เฉลี่ย ๕ ปี 
พ.ศ. 

๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

อุทยานธรณี
โลกและ
แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศช้ันนำท่ี
ได้มาตรฐาน 
สากล 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดี สังคมมี 
สันติสุข  
และเป็น 
มิ ต ร กั บ
สิ่ งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
 

 ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 
เฉลี่ย ๓ ปี  
ณ ราคาคงท่ี 
= ร้อยละ 2.1 

๒ . ระดับคะแนน
ความสุขเฉลี่ยของ
คน ใน ค รั ว เรื อ น
เพิ่ ม ขึ้ น จ าก ปี ที่
ผ่านมา (คะแนน
เต็ม ๑๐) 

ปี 58 
= ๘.3๓ คะแนน 
ปี ๕๙ 
= ๘.๒๓ คะแนน 
ปี ๖๐ 
= ๘.๑๖ คะแนน 
ปี ๖1 
= ๘.21 คะแนน 
ปี ๖2 
= ๘.13 คะแนน 
เฉลี่ย 5 ปี    
= 8.21 คะแนน 

๐.05 
(๘.๒0) 

 

๐.05 
(๘.25) 

 

๐.05 
(๘.30) 

๐.05 
(๘.35) 

๐.05 
(๘.40) 

๐.05 
(๘.30) 

๓ . ปริม าณ ขยะ
ตกค้างสะสมลดลง 
(ในสถานที่กำจัด
ขยะที่ ไม่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ) 

ปี ๕๘ 
= ๑๘,๔๔๙ ตัน 
ปี ๕๙ 
= ๑๘,๔๔๙ ตัน 
ปี ๖๐ 
= ๑๙,๑๕๖ ตัน 
ปี 61 
= 22,255 ตัน  
เฉลี่ย ๓ ปี 
= ๑9,953 ตัน 

๑9,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๖,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ ๐ ๗,4๐๐ 

 
2.4 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
                   ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลกสตูล การท่องเที่ยว 
การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

๒. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม  อย่างสมดุล และยั่งยืน  
๓. การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
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2.5  ประเด็นการพัฒนา เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา ค่าเป้าหมาย                                 
       แนวทางการพัฒนา แต่ละประเด็นการพัฒนา 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว  
                              การเกษตร  และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 
ความสำเร็จตาม 
เป้าหมายการ
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน 

 
 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

เฉลี่ย ๕ ปี 
พ.ศ. 

๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

๑. สรา้งมูลค่าจาก
การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศท่ีมีคุณภาพให้
เติบโตเป็นเมือง    
น่าอยู่ น่าเที่ยว 
สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนและจังหวัด  

๑ .จำน วน แห ล่ ง
ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ
ร ว ม ทั้ ง แ ห ล่ ง
ท่ อ ง เที่ ย ว ท า ง
ธรณี วิท ยา  และ
สถานประกอบการ 
ได้ รั บ พั ฒ น า สู่
ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ท่ อ งเที่ ย ว ไทยที่
เพิ่มขึ้น 

ปี ๖๐ 
2 แหล่ง 
ปี ๖1 

3 แหล่ง 
ปี 62 

3 แหล่ง 
 

๓ 
แหล่ง 

 

๓ 
แหล่ง 

 

๓ 
แหล่ง 

 

๓ 
แหล่ง 

 

๓ 
แหล่ง 

 

๓ 
แหล่ง 

 

๒. ร้อยละรายได้ 
จากการท่องเที่ยว 
ที่เพิ่ม ขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 
 

ปี ๕๙ มีรายได้ 
= ๗,๕๖๐ ลบ. 
ปี ๖๐ มีรายได้ 
= ๘,๐๓๐ ลบ. 
ปี 61 มีรายได้ 
= 9,101 ลบ. 
ร้อยละรายได้ 
ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3 ปี 
= ร้อยละ 9.03 

๗ 
(๘,๕๙๒ 

ลบ.) 

๗.๕ 
(๙,๒๓๖ 

ลบ.) 

๘ 
(๙,๙๗๔ 

ลบ.) 

๘.๕ 
(๑๐,๘๒๑

ลบ.) 

๙ 
(๑๑,๗๙๔ 

ลบ.) 

๘ 
(๑๐,๐๘๓ 

ลบ.) 

๒ . สินค้ าที่ ส ำคัญ
ของจั งห วัด ได้ รั บ
การพัฒนาการผลิต
ที่ มี คุ ณ ค่ า แ ล ะ
มูลค่าเพิ่ม 
 

๓ .  ร้ อ ย ล ะ ที่
เพิ่มขึ้นของมูลค่า
ผ ล ผ ลิ ต ท า ง
การเกษตรที่สำคัญ 
(หมายเหตุ: สินค้า
สำคัญ ปาล์ม, ยาง
, ผลผลิตด้านการ
ประมงพาณิชย์) 
 

ปี 58 
= 7,082 ลบ. 
ปี 59 
= 8,480 ลบ. 
ปี 60 
= 6,332 ลบ. 
เฉลี่ย 3 ปี 
=  - 0.06 
( ห ม า ย เ ห ตุ  
ปริมาณสินค้าสัตว์
น้ำลดลงเนื่องจาก

0.5 
(6,363 

ลบ.) 

1.0 
(6,428 

ลบ.) 

1.5 
(6,525 

ลบ.) 

2.0 
(6,659 

ลบ.) 

2.5 
(6,829 

ลบ.) 

1.5 
(6,560 

ลบ.) 
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 
ความสำเร็จตาม 
เป้าหมายการ
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน 

 
 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

เฉลี่ย ๕ ปี 
พ.ศ. 

๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ผลกระทบจากการ
บังคับใช้กฎหมาย 
IUU) 

๔. ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของมูลค่า
การจำหน่ายสินค้า 
OTOP 
 

ปี 58 
= 660 ลบ. 
ปี 59 
= 742 ลบ. 
ปี ๖๐ 
= ๘๗๔ ลบ. 
ปี 61 
=1,062 ลบ. 
ปี 62 
=1,219 ลบ. 
ร้อยละการ
ขยายตัวเฉลี่ย  
4 ปี = 16.5 

๑๐ 
(๙๖๑ 
ลบ.) 

๑๐ 
(๑,๐๕๗ 

ลบ.) 
 

๑๐ 
(๑,๑๖๓

ลบ.) 

๑๐ 
(๑,๒๗๙ 

ลบ.) 

๑๐ 
(๑,๔๐๖ 

ลบ.) 

๑๐ 
(๑,๑๗๓

ลบ.) 
 

5. ร้อยละของ
ผลผลติ (แปลง
ใหญ่ปาล์มนำ้มัน 
ปี 2559) ที่
เพิ่มขึ้น (ผลการ
ดำเนินการตาม
แนวทางส่งเสริม
การเกษตรแบบ
แปลงใหญ่) 
ปี 2558 =  
ปีฐาน 2,420    
ก.ก./ไร ่

ปี 58 
= 2,420 กก./ไร ่
ปี ๕๙ 
= ๒,๔93 กก./ไร ่
ปี ๖๐ 
= ๒,589 กก./ไร ่
ปี 61 
= ๒,961 กก./ไร ่
ร้อยละเฉลีย่ที่
เพิ่มขึ้น 3 ปี 
= 7.07 
 

๑๓ 
(2,735 
กก./ไร่) 

๑๕ 
(2,783 
กก./ไร่) 

๑๗ 
(2,831 
กก./ไร่) 

๑๙ 
(2,879 
กก./ไร่) 

๒๑ 
(2,928 
กก./ไร่) 

๑๗ 
(2,831 
กก./ไร่) 

๓ . ป ริ ม า ณ ก า ร
เพิ่มขึ้นของการค้า
ชายแดน 

๖. ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา  
ของมูลค่าการค้า
ชายแดน 
 

ปี 59 = 
500.17 ลบ. 
ปี ๖๐ 
= 618.05 ลบ. 
ปี 61 
= 985.43 ลบ. 
ร้อยละเฉลีย่ที่

๒๐.๐ 
(๓๙๒ 
ลบ.) 

๒๑.๕ 
(๔๗๖ 
ลบ.) 

๒๓.๐ 
(๕๘๕ 
ลบ.) 

๒๔.๕ 
(๗๒๘ 
ลบ.) 

๒๖.๐ 
(๙๑๗ 
ลบ.) 

๒๓ 
(๖๑๙ 
ลบ.) 
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 
ความสำเร็จตาม 
เป้าหมายการ
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน 

 
 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

เฉลี่ย ๕ ปี 
พ.ศ. 

๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

เพิ่มขึ้น ๓ ป ี
= ร้อยละ 48.32 

 
 
 
 
 
 
แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย ๑๒ แนวทาง ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  ดังต่อไปนี้ 

๑. เพ่ิมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยานธรณีสตูลให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชุมชน 

๒. พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว ตามอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา จนมีขีดความสามารถ  
ในการแข่งขัน  

๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และต่อเนื่อง โดยใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวสู่ตลาดการท่องเที่ยว 

๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ให้เติบโตเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว เมืองต้องห้ามพลาด 

๕. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รองรับเส้นทางท่องเที่ยว ให้สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงในภูมิภาคและต่างประเทศ 

๖. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีในการแปรรูป และสร้างคุณค่า             
เพ่ือการแข่งขัน 

๗. สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยกลไกการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนฐานการเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๘. สนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล  และบริการฮาลาล เชื่อมโยงชายแดนใต้ และสังคม
มุสลิมนานาชาติ 
 ๙ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของจังหวัดให้เป็นแบรนด์ที่มีคุณค่าและมูลค่าสูง  

๑๐. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พ่ึงพาตนเองได้ และเชื่อมโยง
เครือข่ายให้สามารถแข่งขันได้ 

๑๑. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้เติบโตสู่การสร้างเป็นตราสินค้า (Branding) ให้เป็น
ที่รู้จัก แพร่หลาย จนมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  

๑๒. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการพ้ืนที่การค้า การท่องเที่ยว ให้มีความทันสมัย                           
ได้มาตรฐาน และเชื่อมโยงอาเซียน 
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ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่ เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้นทาง 
 
- เพ่ิมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
อุทยานธรณีสตูลให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและ
ความเป็นอยู่ของชุมชน 

 
 

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับเส้นทาง

ท่องเที่ยว  ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบ 

โลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว 

 
 

ปลายทาง 
 

   - ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

OTOP ให้เติบโตสู่การสร้างเป็นตราสินค้า 

(Branding) ให้เป็นที่รู้จัก แพร่หลาย จนมีขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
 

    - ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการพ้ืนที่การค้า การท่องเที่ยว ให้มีความ
ทันสมัย ได้มาตรฐาน และเชื่อมโยงอาเซียน     

   - การประชาสัมพันธ์ 
 

   - ส่งเสริมการค้า ตลาดดิจิทัล 

    

   

 
 

กลางทาง  

    - พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว ตามอัตลักษณ์ 

วัฒนธรรม และภูมปิัญญา จนมขีีดความสามารถในการ

แข่งขัน 

    - พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูป้ระกอบการ รองรับ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม

ด้านการท่องเที่ยวสู่ตลาดการทอ่งเที่ยว 

    - พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้

มาตรฐาน เพื่อรองรับนักท่องเทีย่วที่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ให้เติบโตเป็นเมืองน่าอยู่ นา่เที่ยว เมืองต้องห้ามพลาด 

    - พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้

พึ่งพาตนเองได้ และเชื่อมโยงเครือข่ายให้สามารถ       

แข่งขันได้      

     - เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร การใช้

เทคโนโลยีในการแปรรูป สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนนุส่งเสริม

อุตสาหกรรมฮาลาล 

     - ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล เชื่อมโยงชายแดนใต้ 

และสังคมมุสลิมนานาชาต ิ
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ประเด็นการพัฒนาที ่ ๒ :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม  อย่างสมดุล และย่ังยืน 
 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 
ความสำเร็จตาม 
เป้าหมายการ
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน 

 
 
ผลงานที่ผ่านมา 

(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

เฉลี่ย ๕ 
ปี 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

๑. สตลูเมือง
ธรรมชาติบริสุทธ์ิ 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพอย่าง
สมดลุและยั่งยืน
สนับสนุน                
การสร้างเสริม
เศรษฐกิจ สังคม
และคณุภาพชีวิต
ของประชาชน 

๑ . จำนวนพื้นที่
ป่ าที่ ได้ รั บ ก าร
ป ลู ก เพิ่ ม ต่ อ ปี  
(ไร่) 

ปี ๕๘ 
=๑๕๑ ไร่ 
ปี ๕๙  
=๑๐๖ ไร่ 
ปี ๖๐ 
=๑๙๐ ไร่ 
ปี 61 
= 92 
เฉลี่ย 4 ปี 
=๑34.75 ไร่ 

๑๒๐ ๑๒๕ ๑๓๐ ๑๓๕ ๑๔๐ ๑๒๙ 

๒ .ร้ อ ย ล ะ ก า ร
เพิ่มขึ้นของแหล่ง
น้ำขนาดเล็ก เพื่อ
ก า ร อุ ป โ ภ ค , 
บริโภคและพื้นที่
เกษตรกรรม 

ปี ๖๐ 
= ๑๒๐ แหล่ง 
ร้ อ ย ล ะ ก า ร
ขยายตัวเฉลี่ย 
๒ ป ี
= ร้อยละ ๕.0 
 

๕ 
(๑57 
แหล่ง) 

๖ 
(๑63
แหล่ง) 

๗ 
(๑71 
แหล่ง) 

 

๘ 
(๑79 
แหล่ง) 

๙ 
(๑87
แหล่ง) 

๗ 
(๑71 
แหล่ง) 

๓ . ร้ อ ย ล ะ ที่
เ พิ่ ม ขึ้ น ข อ ง
จำนวนชุมชนที่มี
ส่วนรวมต่อการ
ท่ อ ง เที่ ย ว เ ชิ ง
นิ เว ศ  อุ ท ย าน
ธ ร ณี โล ก ส ตู ล 
แ ล ะ พื้ น ที่
ต่อเนื่อง 

ปี 59 
= 1๒ ชุมชน 
ปี 60 
=20 ชุมชน 
ปี 61 
=24 ชุมชน 
ปี 62 
=29 ชุมชน 
เฉลี่ย 4 ปี  
= 21.25 

(๒4 
แหล่ง) 

(๒6 
แหล่ง) 

(๒8 
แหล่ง) 

(๓0 
แหล่ง) 

(๓2 
แหล่ง) 

(๒๘ 
แหล่ง) 

 
 

๒. ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจดัการ 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
ด้วยตนเอง 

๔.จำนวน
หมู่บ้าน/ชุมชนที่
มีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษา
ทรัพยากร    
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ปี ๕๘=๓๘แห่ง 
ปี ๕๙=๔๐ แห่ง 
ปี ๖๐=๔๒ 
แห่ง 
เฉลี่ย ๓ ป ี
=๔๐ แห่ง 

๖๑ ๖๘ ๗๕ ๘๒ ๘๙ ๗๕ 
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 
ความสำเร็จตาม 
เป้าหมายการ
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน 

 
 
ผลงานที่ผ่านมา 

(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

เฉลี่ย ๕ 
ปี 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

๓ . ส ตู ล เ มื อ ง
ส ะอ าด มี ร ะ บ บ 
การจั ดการขยะ 
ที่ ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น  
ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัดการ
อย่ างเป็ นระบบ 
ป ร ะ ช า ช น
ตระหนั กและมี
ระ เบี ยบ วินั ย ใน
การจัดการขยะทุก
กระบวนการ 

๕.ร้อยละปริมาณ
ข ย ะ มู ล ฝ อ ย
ชุมชนได้รับการ
ก ำ จั ด อ ย่ า ง
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการทั้งหมด 
180,000ตัน) 

ปี ๖๐ 
=ร้อยละ 55 
(31,155 ตัน)  
ปี ๖1 
=ร้อยละ63.02 
(32,238.83 
ตัน) 
 

60 
(32,705 

ตัน) 

65 
(34,255

ตัน) 

70 
(35,805 

ตัน) 

75 
(๓7,355 

ตัน) 

80 
(38,905 

ตัน) 

70 
(35,805 

ตัน) 

๔ . มี ร ะบ บ ก าร
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ค ว าม เสี่ ย งข อ ง
ปั ญ ห าภั ยพิ บั ติ
ระดับจังหวัดที่มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
สามารถลดปัญหา
ก า ร เกิ ด ภั ย ได้
อย่างต่อเนื่อง 

6 . ร้อยละการ
ล ด ล งขอ งก าร
ชดเชยค่าความ
เสียหายจากภัย
พิบัติ โดยคิดจาก
ปีท่ีผ่านมา 

ปี 58 
= 6.33 ลบ. 
ปี 59 
= 7.59 ลบ. 
ปี 60 
= 6.11 ลบ. 
ร้อยละการเฉลี่ย 
3 ป ี
= 2.125 

2.50 
(5.59 
ลบ) 

3.00 
(5.77 
ลบ. 

3.50 
(5.57 
ลบ. 

4.00 
(5.35 
ลบ. 

4.50 
(5.10 
ลบ. 

3.50 
(5.54 
ลบ. 

7 . ร้ อ ย ล ะ ที่
เ พิ่ ม ขึ้ น ข อ ง
เค รื อ ข่ า ย ด้ า น  
สาธารณภัยจาก
ทั้ งห ม ด  ๒ 8 0 
หมู่บ้าน 
 

ปี 58 
= 18 หมู่บ้าน 
ปี 59 
= 17 หมู่บ้าน 
ปี 60 
= 18 หมู่บ้าน 
ร้อยละการเฉลี่ย 
3 ป ี
= 6.33 

7 
(19 

หมู่บ้าน) 

7.5 
(20 

หมู่บ้าน) 

8 
(22 

หมู่บ้าน) 

8.5 
(23 

หมู่บ้าน) 

9 
(25 

หมู่บ้าน) 

8.0 
(22 

หมู่บ้าน) 
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แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 7 แนวทาง ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  ดังต่อไปนี้ 
๑. สร้างความรู้ ความตระหนัก จิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีโลกสตูลแก่ประชาชน ชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
๒. สร้างกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ทั้งระยะสั้น กลาง ระยะยาว ด้วยการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และสร้างความมั่นคงทางน้ำรองรับการเติบโตของเมือง ความเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศโลก และการพัฒนาพ้ืนที่อุทยานธรณีโลก 

๓. สร้างระบบการจัดการขยะ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้ได้มาตรฐาน  
๔. พัฒนาระบบการจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของโลกร้อนและภัยพิบัติทา ง

ธรรมชาติ 
๕. เสริมสร้างและพัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์ 
๖. สร้างคุณค่าจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมสู่แหล่งพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก เติมความ      

อุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ป่าเขา นิเวศลำน้ำ นิเวศป่าชายเลน และนิเวศทางทะเล เพ่ือความมั่นคงทาง
อาหาร และการสร้างคุณค่ารองรับการท่องเที่ยว 

7. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว
อุทยานธรณีโลกสตูล  
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ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม  อย่างสมดุล และยั่งยืน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้นทาง 
 
- การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำดิบ 
 แหล่งน้ำต้นทุน (เขื่อน ฝาย)  
 
- สร้างความรู้ ความตระหนักและจิตสำนึก

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีโลกสตูลแก่

ประชาชน ชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 

กลางทาง 

- พัฒนาระบบการจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อม

จากผลกระทบของโลกร้อนและภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ 

- มีการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าอย่างเป็น

ระบบทั้งระยะสั้น กลาง และระยะยาวด้วยการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และสร้างความมั่นคง

ทางน ้ารองรับการเติบโตของเมือง 

- สร้างระบบการจัดการขยะ และอนามัย

สิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน  

 

ปลายทาง 
 
 - สร้างคุณค่าจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม          

สู่แหล่งพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก 

- พัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

- ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

   

 
 

กระบวนการห่วงโซ่คุณค่า  Value Chain 
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ประเด็นการพัฒนาที ่๓ : การเสริมสร้างความม่ันคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต  
                              บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 
ความสำเร็จตาม 
เป้าหมายการ
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน 

 
 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

เฉลี่ย 
5 ปี 
พ.ศ. 

๒๕๖๑-
๒๕๖5 

๑. สตูลเป็นเมือง
สุขภาวะและเมือง
นิ เว ศ สุ ข ภ า พ
ประชาชนมี 
สุขภาพดี  

๑. ร้อยละของ
จำนวน
โรงพยาบาล 
ที่ผ่านการ
รับรองคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน 
(HA) 

ปี 59 (๖ แห่ง) 
ปี ๖๐ (๖ แห่ง) 
ปี 61 (๖ แห่ง) 
จากท้ังหมด  
๗ แห่ง 
ร้อยละเฉลี่ย ๓ ปี 
 = ๘๕ 

85 
 

85 
 

85 
 

100 ๑๐๐ ๙2 

๒. ร้อยละที่
ลดลงของ 
อัตราผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 
และโรคความ
ดันโลหิตสงูราย
ใหม่ (อัตราต่อ
แสนประชากร) 
- เบาหวาน 
 
-ความดันโลหิต
สูง 

 
 
 
 
 
 
 
ปี ๖1 ร้อยละ 
+ 52.0๑ 
 
+ 86.64 

 
 
 
 
 
 
 

๕ 
(๔๔.๙๑) 

๕ 
(๘๕.๐๐) 

 
 
 
 
 
 
 

๕ 
(๓๙.๙๑) 

๕ 
(๘๐.๐๐) 

 
 
 
 
 
 
 

๕ 
(๓๔.๙๑) 

๕ 
(๗๕.๐๐) 

 
 
 
 
 
 
 

๕ 
(๒๙.๙๑) 

๕ 
(๗๐.๐๐) 

 
 
 
 
 
 
 

๕ 
(๒๔.๙๑) 

๕ 
(๖๕.๐) 

 
 
 
 
 
 
 

๕ 
(๒๘.๙๑) 

๕ 
(๖๙.๐๐) 

๒. ระบบบริการ
ของรัฐมีคุณภาพ 
เข้าถึงประชาชน           
และป ระชาชน 
ได้ รับสวัสดิการ
ของรัฐอย่างทั่วถึง 
เป็นธรรมและมี
ประสิทธิภาพ 

๓. ร้อยละของผู้
เ ข้ า สู่ ค ว า ม
คุ้มครองภายใต้
ก ฎ ห ม า ย
ป ระ กั น สั งค ม  
ต่อกำลังแรงงาน
ทั้งหมด 

ปี 59 
=ร้อยละ 19.93 
ปี ๖๐ 
=ร้อยละ 21.02 
ปี 61 
=ร้อยละ 23.41 
ร้อยละเฉลี่ย  ๓ 
ปี = 21.45 

๒2 ๒3 ๒4 ๒5 
 

๒6 ๒4 
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 
ความสำเร็จตาม 
เป้าหมายการ
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน 

 
 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

เฉลี่ย 
5 ปี 
พ.ศ. 

๒๕๖๑-
๒๕๖5 

๓. ความเหลื่อม
ล้ ำ ท า งร าย ได้
ล ด ล ง  ค ว า ม
มั่นคงทางอาชีพ
ของป ระชาชน
เพิ่มข้ึน 

๔. ค่า
สัมประสิทธิ์
ความไม่เสมอ
ภาคด้านรายได ้

ปี 56=0.275 

ปี 58= 0.295 
ปี ๖๐= ๐.296 
เฉลี่ยปีละ 0.28 

ลดลง 
ร้อยละ 

1 
(๐.293) 

ลดลง
ร้อยละ 

2 
(๐.290) 

ลดลง 
ร้อยละ 

3 
(๐.๒๘7) 

ลดลง 
ร้อยละ 

4 
(๐.๒84) 

ลดลง 
ร้อยละ 

5 
(๐.๒81) 

ลดลง 
ร้อยละ 

3 
(๐.๒๘7) 

๕. ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รบัการ
ดูแลช่วยเหลือ 
ฟื้นฟูอย่าง
ต่อเนื่อง 
เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ปี 57 ร้อยละ 
79.48 
ปี 58 ร้อยละ 
82.59 
ปี 59 ร้อยละ 
85.79 
ปี 60 ร้อยละ 
87.58 
ร้อยละเฉลีย่ ๔ ปี 
= ๘๓.๘๖ 

๙๐ 
 

๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๒ 

๔. สังคมสตูลมี
ความพร้อมของ
กา ร เป็ น สั งค ม
ผู้ สู ง อ ายุ  แ ล ะ
เป็ น สั งคมแ ห่ ง
ก า ร เ รี ย น รู้
เข้ ม แ ข็ ง อ ย่ า ง
ยั่ งยื น  ยึ ดหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๖. ร้อยละของ
ชุมชน/หมู่บ้าน
เป้าหมายที่ผา่น
เกณฑ์ชุมชน/
หมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
(280 หมู่บ้าน) 

ปี 58 
= 15 หมู่บ้าน 
ปี 59 
= 7 หมู่บ้าน 
ปี 60 
= 7 หมู่บ้าน 
ปี ๖1 
= ๗  หมู่บ้าน 
ปี 62 
= 56  หมู่บ้าน 
ร้อยละเฉลี่ย ๔ ปี 
= ร้อยละ ๑๐๐ 

2.5 
 

2.5 
 

2.5 2.5 2.5 2.5 

๗ . ร้ อ ยละขอ ง
หน่วยงานภาครัฐ
ในจังหวัดสตูล  ที่
มี การขับเคลื่ อน
การด ำเนิ น งาน
ด้ านการพั ฒนา
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต
ผู้สูงอายุ 

ปี 60 
ร้อยละ 75 
ปี 61   
ร้อยละ 100 
เฉลี่ย 2 ปี 
= ร้อยละ 87.5 
 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๙๐ 
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 
ความสำเร็จตาม 
เป้าหมายการ
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน 

 
 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

เฉลี่ย 
5 ปี 
พ.ศ. 

๒๕๖๑-
๒๕๖5 

๘. ร้อยละของ
ค่าเฉลี่ยคะแนน  
O-NET ทุกวิชา 
ของนักเรียนชั้น 
ป.๖/ม. ๓ 
เพิ่มข้ึน 
 

ปี 60  
ป.๖ 
= 37.27 คะแนน 
ม.๓ 
= 29.53 คะแนน 
ปี ๖1  
ป.๖ 
= 41.05 คะแนน 
ม.๓ 
= 32.79 คะแนน 
ร้อยละการเพิ่มขึ้น 
เฉลี่ย 3 ปี 
ป.๖ = 3.78 
ม.๓ = 3.26 

3 
(41.05, 
32.79) 

 
 
 

3 
(๔2.2๘, 
๓3.77) 

3 
(๔๓.54, 
๓๔.๗8) 

3 
(๔4.๘4, 
๓๕.๘2) 

3 
(๔6.18, 
๓6.89) 

3 
(๔3.57, 
๓๔.81) 

๕.ปัญหา
อาชญากรรม              
ยาเสพติดและภัย
คุกคามลดลง
อย่างต่อเนื่อง 
สังคมพหุ
วัฒนธรรม                
อยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข  

9 . ร้ อ ย ล ะ ที่
ลดลงของปัญหา
อ าช ญ า ก รร ม 
ต่ อ ป ร ะ ช า ก ร              
แสนคน 
 

ปี 58  
= ร้อยละ 31.65 
ปี 59  
=ร้อยละ 31.48 
ปี 60  
= ร้อยละ 31.27 
ร้อยละเฉลี่ย 
3 ป ี
= ร้อยละ 31.46 
(ลดลง 
ร้อยละ 0.5) 

31.46 30.96 30.46 29.96 29.46 30.46 

๑0. ร้อยละของ
จำนวนหมู่บ้าน/
ชุมชนปลอดยา                
เสพติด (หมู่บ้าน
สีขาว) ต่อ
หมู่บ้าน/ชุมชน
ทั้งหมด ๒80 
หมู่บ้าน 20 
ชุมชน 
รวม 300) 

ปี 59  
= ร้อยละ 22.81
คิดเป็น 68
หมู่บ้าน/ชุมชน 
ปี ๖๐  
= ร้อยละ 37.24 
คิดเป็น ๑11
หมู่บ้าน/ชุมชน 
ปี ๖1  
= ร้อยละ 53.84 
 

53 
(159 

หมู่บ้าน/
ชุมชน) 

55 
(๑65 

หมู่บ้าน/
ชุมชน) 

๕7 
(๑71 

หมู่บ้าน/
ชุมชน) 

๕9 
(๑77 

หมู่บ้าน/
ชุมชน) 

61 
(๑83 

หมู่บ้าน
ชุมชน) 

๕7 
(๑71 

หมู่บ้าน/
ชุมชน) 
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วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 
ความสำเร็จตาม 
เป้าหมายการ
พัฒนา/ตัวชี้วัด
ของแผนงาน 

 
 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

พ.ศ.
๒๕๖๑ 

พ.ศ.
๒๕๖๒ 

พ.ศ.
๒๕๖๓ 

พ.ศ.
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

เฉลี่ย 
5 ปี 
พ.ศ. 

๒๕๖๑-
๒๕๖5 

คิดเป็น 161
หมู่บ้าน/ชุมชน 
เฉลี่ย 3 ปี 
= ร้อยละ 37.96 
คิดเป็น 114
หมู่บ้าน/ชุมชน 

๑1. ร้อยละการ
จัดการรายกรณี
สำเรจ็ (Case 
Management ) 
ด้านความรุนแรง
ในครอบครัว 

ปี 58  
15 ราย 
ร้อยละ 100 
ปี 59 
18 ราย 
ร้อยละ 100 
ปี 60 
29 ราย 
ร้อยละ 100 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 11 แนวทาง ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  ดังต่อไปนี้ 

๑. ส่งเสริมความอบอุ่นและความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว และความผาสุกในชุมชน 
๒. พัฒนาบริการทางการแพทย์ ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย และสมุนไพร ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้

แก่ประชาชนให้เห็นความสำคัญของภาวะสุขภาพที่ดี 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทางด้านสังคม จิตอาสาและองค์กรสาธารณประโยชน์ให้เข้มแข็งและ

เป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม 
 ๔. ส่งเสริมการมีงานทำ สร้างอาชีพที่มั่นคง ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน รองรับการแข่งขัน และการเข้าถึง
สวัสดิการสังคม  

๕. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ สู่การเรียนรู้ของประชาชนให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง  เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก 

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งด้วยตนเอง 
๗. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

สถาบัน สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
๘. ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการของรัฐตามบริบทของพ้ืนที่ พัฒนาสู่ภาครัฐ ๔.๐ 
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๙. คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและสุขภาวะของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส                 
ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  

๑๐. ยกระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมให้เกิดคุณค่าและมูลค่า  
11.พัฒนาพื้นที่เมืองให้เป็น Smart City
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ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ : การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ต้นทาง 
 

 - พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาทุก

ประเภท ทุกระดับ สู่การเรียนรู้ของประชาชนให้

เท่าทันการเปลี่ยนแปลง   

- การพัฒนาและสร้างความเข้มเข็งให้แก่สถาบัน

ครอบครัว และความผาสุกในชุมชน 

- พัฒนาบริการทางการแพทย์ ภูมิปัญญาแพทย์      

แผนไทย และสมุนไพร ส่งเสริมและสร้างความ

ตระหนักรู้แก่ประชาชนให้เห็นความสำคัญของ

ภาวะสุขภาพที่ดี 

-พัฒนาพื้นที่เมืองให้เป็น Smart City 

 
 
 
 
 

กลางทาง 
 

- ส่ งเสริมการมี งานทำ ยกระดับทั กษะฝีมื อ

แรงงาน และการเข้าถึงสวัสดิการสังคม  
 

-การจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/
ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งด้วยตนเอง 
 

- คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและ

สุขภาวะของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

- ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการ

ของรัฐตามบริบทของพ้ืนที่ พัฒนาสู่ภาครัฐ ๔.๐ 

 

ปลายทาง 
 

- ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทางด้าน

สังคม  จิตอาสาและองค์กรสาธารณประโยชน์

ให้เข้มแข็งและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม 

- สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี          

บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

- ยกระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ส่งเสริม และพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมให้เกิด
คุณค่าและมูลค่า 
 

กระบวนการห่วงโซ่คุณค่า  Value Chain 
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         แผนที่ยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสตูล “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  อุทยานธรณีโลก  เศรษฐกิจมั่นคง  สังคมน่าอยู่สันติสุขย่ังยืน ประตูสู่อาเซียน” 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดสตูล 

 ประเด็นการพัฒนาที่  1  
การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ 

จากอุทยานธรณโีลก การท่องเที่ยว การเกษตร 

และการค้าสู่อาเซียน  ท่ีเติบโตอยา่งต่อเนื่อง 

 

ประเด็นการพัฒนาที่  ๒ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                
แบบมีส่วนร่วม อย่างสมดุล และยัง่ยืน  

 

ประเด็นการพัฒนาที ่  ๓ 

การเสริมสร้างความมั่นคง                              

สังคมสันติสุข และยกระดับคณุภาพชีวิต 

บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๑. สร้างมูลค่าจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีมี
คุณภาพให้เติบโตเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว 
สร้างรายได้ให้กับชุมชนและจังหวัด   
 ๒. สินค้าท่ีสำคัญของจังหวัดได้รับการ
พัฒนาการผลิตที่มีคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม 
๓. ปริมาณการเพิ่มขึ้นของการค้าชายแดน 
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
๑. สตูลเมืองธรรมชาติบริสุทธิ์ การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพอย่างสมดุล
และยั่งยืน  สนับสนุนการสร้างเสริมเศรษฐกิจ สังคมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ๒. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง 
๓. สตูลเมืองสะอาดมีระบบการจัดการขยะท่ีได้มาตรฐาน 
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการอย่างเป็นระบบ 
ประชาชนตระหนักและมีระเบียบวินัยในการจัดการขยะ    
ทุกกระบวนการ   
๔. มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของปัญหาภัยพิบัติ
ระดับจังหวัดท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหาการเกิด
ภัยได้อย่างต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
๑. สตูลเป็นเมืองสุขภาวะและเมืองนิเวศสุขภาพ
ประชาชนมีสุขภาพดี 
๒. ระบบบริการของรัฐมีคุณภาพ  เข้าถึงประชาชน  
และประชาชน  ได้รับสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึง 
เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ    
๓. ความเหลื่อมล้ำทางรายไดล้ดลง ความมั่นคงทาง
อาชีพของประชาชนเพิ่มขึ้น 
๔. สังคมสตลูมีความพร้อมของการเป็นสังคม
ผู้สูงอายุ และเป็นสังคมแห่งการเรยีนรู้เข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติดและภยัคุกคาม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง สังคมพหุวัฒนธรรม อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข 
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แผนที่ความเชื่อมโยง 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         แผนที่ยุทธศาสตร์ 

 

 

 

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ี

แก้ไขเพิ่มเติม 

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี

ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการบริหารงาน

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ

บูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑๒ 

➢ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
➢ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำ 
    ในสังคม 
➢ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ 
    แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
➢ การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการ 
    พัฒนาอย่างยั่งยืน 
➢ ความมั่นคง 
➢ การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล    
    ในภาครัฐ 
➢ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ 
    โลจิสติกส์ 
➢ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
➢ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
➢ การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน  
   และภูมิภาค 

 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
  ➢ ยุทธศาสตรด์้านความมัน่คง 

  ➢ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ➢ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  ➢ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง 
      สังคม 
  ➢ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ 
      สิ่งแวดล้อม 
  ➢ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
      ภาครัฐ 

 
สภาพแวดล้อม  

ความเปลีย่นแปลง 

  สถานการณ์ด้านการเมือง 

  สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ 

  สถานการณ์ด้านสังคม 

  สถานการณ์ด้านเทคโนโลยี 

  สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 

  ปัจจัยภายในจังหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนา        
จังหวัดสตูล 

  ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  
  การเสริมสร้างเศรษฐกิจ            
  และสร้างมูลค่าเพิ่ม 
  จากอุทยานธรณีโลก             
  การท่องเท่ียว การเกษตร 
  และการค้าสู่อาเซียน            
  ท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
  ประเด็นการพัฒนาท่ี  ๒ 
  การบริหารจัดการ     
  ทรัพยากรธรรมชาติ                
  แบบมีส่วนร่วม 
  อย่างสมดุล และยั่งยืน 
  ประเด็นการพัฒนาท่ี   ๓ 

  การเสริมสร้างความมั่นคง                               

  สังคมสันติสุข และยกระดับ   

  คุณภาพชีวิต 

  บนฐานของปรัชญา 

   เศรษฐกิจ พอเพียง 

 

 

 

ความเชื่อมโยงระหว่างบริบทตา่งๆ กับแผนพัฒนาจังหวัดสตลู 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน 
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แบบ จ.๑ 
บทที่ 3 บัญชีรายการชุดโครงการ 
 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสตูล 
“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  อุทยานธรณีโลก  เศรษฐกิจมั่นคง  สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่อาเซียน” 

 

 
 

ประเด็นการ
พัฒนา 

แผนงาน/            
แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วดัของ 
แผนงาน/ตัวชี้วัด 
ความสำเร็จตาม 
เป้าหมายการ

พัฒนา 

ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

เฉลี่ย 
5 ป ี
พ.ศ. 

2561-
2565 

ประเด็นการ
พัฒนาที่ ๑  
การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจและ
สร้างมูลค่า 
เพ่ิมจาก
อุทยาน            
ธรณีโลก     
การท่องเท่ียว                         
การเกษตร 
และการค้าสู่
อาเซียนที่
เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 

๑. เพิ่มศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
อุทยานธรณสีตลูให้ได้
มาตรฐาน เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม สอดคล้อง
กับวิถีชีวิต วัฒนธรรม
และความเป็นอยู่ของ
ชุมชน 
๒. พัฒนาศักยภาพ
ชุมชนท่องเที่ยว  
ตามอัตลักษณ์ 
วัฒนธรรม  
และภมูิปัญญา จนมีขีด
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน  
๓. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ผู้ประกอบการ
รองรับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และต่อเนื่อง 
โดยใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวสู่ตลาดการ
ท่องเที่ยว 
๔. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการดา้นการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
ที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ให้เติบโตเป็นเมืองน่าอยู่ 
น่าเที่ยว เมืองต้องห้าม
พลาด 
 

 

๑.จำนวนแหล่ง
ท่องเที่ยว เชิง
นิเวศรวมทั้ง
แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรณีวิทยา 
และสถาน
ประกอบการ 
ได้รับพัฒนาสู่
มาตรฐานการ
ท่องเที่ยวไทยที่
เพิ่มขึ้น 

๓ 
 แหล่ง 

๓ 
แหล่ง 

๓ 
แหล่ง 

๓ 
แหล่ง 

๓ 
แหล่ง 

๓ 
แหล่ง 

๒. ร้อยละ
รายได ้
จากการ
ท่องเที่ยว 
ที่เพิ่ม ขึ้นจากปี
ที่ผ่านมา 
 

๗ 
(๘,๕๙๒ 

ลบ.) 

๗.๕ 
(๙,๒๓๖ 

ลบ.) 

๘ 
(๙,๙๗๔ 

ลบ.) 

๘.๕ 
(๑๐,๘๒๑

ลบ.) 

๙ 
(๑๑,๗๙๔ 

ลบ.) 

๘ 
(๑๐,๐๘๓ 

ลบ.) 
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ประเด็นการ
พัฒนา 

แผนงาน/            
แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วดัของ 
แผนงาน/ตัวชี้วัด 
ความสำเร็จตาม 
เป้าหมายการ

พัฒนา 

ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

เฉลี่ย 
5 ป ี
พ.ศ. 

2561-
2565 

 ๕. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทั้งทางบก ทางน้ำ 
และทางอากาศ รองรับ
เส้นทางท่องเที่ยว ให้
สอดคล้องเช่ือมโยงกับ
ระบบโลจิสติกส์ด้านการ
ท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน
เช่ือมโยงในภูมิภาคและ
ต่างประเทศ 
๖. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตภาคเกษตร การใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยีใน
การแปรรูป และสร้าง
คุณค่าเพื่อการแข่งขัน 
๗. สร้างความมั่นคงทาง
อาหาร ด้วยกลไกการ
สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
ฐานการเกษตรตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
๘ . สนั บสนุ นส่ งเสริ ม
อุ ต ส าห กรรมอาห าร               
ฮาลาล  และบริการฮา
ลาล เช่ือมโยงชายแดนใต้ 
แ ล ะ สั ง ค ม มุ ส ลิ ม
นานาชาติ 
 

๓. ร้อยละที่
เพิ่มข้ึนของ
มูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร
ที่สำคัญ 
(หมายเหตุ: 
สินค้าสำคัญ 
ปาล์ม, ยาง, 
ผลผลติด้าน
การประมง
พาณิชย)์ 
 
 
 

0.5 
(6,363 

ลบ.) 

1.0 
(6,428 

ลบ.) 

1.5 
(6,525 

ลบ.) 

2.0 
(6,659 

ลบ.) 

2.5 
(6,829 

ลบ.) 

1.5 
(6,560 

ลบ.) 

๔. ร้อยละที่
เพิ่มข้ึนของ
มูลค่าการ
จำหน่ายสินคา้ 
OTOP 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
(๙๖๑ 
ลบ.) 

๑๐ 
(๑,๐๕๗ 

ลบ.) 

 

๑๐ 
(๑,๑๖๓

ลบ.) 

๑๐ 
(๑,๒๗๙ 

ลบ.) 

๑๐ 
(๑,๔๐๖ 

ลบ.) 

๑๐ 
(๑,๑๗๓

ลบ.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบบัทบทวน 
 

224 

 
 

ประเด็นการ
พัฒนา 

แผนงาน/            
แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วดัของ 
แผนงาน/ตัวชี้วัด 
ความสำเร็จตาม 
เป้าหมายการ

พัฒนา 

ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

เฉลี่ย 
5 ป ี
พ.ศ. 

2561-
2565 

 ๙ สรา้งสรรค์ผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรของ
จังหวัดให้เป็นแบรนด์ที่มี
คุณค่าและมลูค่าสูง  
๑๐. พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรให้พ่ึงพาตนเอง
ได้ และเช่ือมโยง
เครือข่ายใหส้ามารถ
แข่งขันได้ 
๑๑. ส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ชุมชน OTOP 
ให้เติบโตสู่การสรา้งเป็น
ตราสินค้า (Branding) 
ให้เป็นท่ีรู้จัก แพร่หลาย 
จนมีขีดความสามารถใน
การแข่งขัน  
๑๒. ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
พื้นที่การค้า การ
ท่องเที่ยว ให้มีความ
ทันสมัย                           
ได้มาตรฐาน และ
เชื่อมโยงอาเซียน 
 

5. ร้อยละของ
ผลผลติ (แปลง
ใหญ่ปาล์ม
น้ำมัน 
ปี 2559)                   
ที่เพิ่มขึ้น (ผล
การดำเนินการ
ตามแนวทาง
ส่งเสริม
การเกษตรแบบ
แปลงใหญ่) 
ปี 2558 =  
ปีฐาน 2,420    
ก.ก./ไร ่
 

๑๓ 
(2,735 
กก./ไร่) 

๑๕ 
(2,783 
กก./ไร่) 

๑๗ 
(2,831 
กก./ไร่) 

๑๙ 
(2,879 
กก./ไร่) 

๒๑ 
(2,928 
กก./ไร่) 

๑๗ 
(2,831 
กก./ไร่) 

๖. ร้อยละที่
เพิ่มข้ึนจากปีที่
ผ่านมา  
ของมูลค่า
การค้าชายแดน 
 

๒๐.๐ 
(๓๙๒ 
ลบ.) 

๒๑.๕ 
(๔๗๖ 
ลบ.) 

๒๓.๐ 
(๕๘๕ 
ลบ.) 

๒๔.๕ 
(๗๒๘ 
ลบ.) 

๒๖.๐ 
(๙๑๗ 
ลบ.) 

๒๓ 
(๖๑๙ 
ลบ.) 
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ประเด็นการ
พัฒนา 

แผนงาน/            
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดของ 
แผนงาน/
ตัวชี้วัด 

ความสำเร็จ
ตาม 

เป้าหมายการ
พัฒนา 

ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

เฉลี่ย 
5 ป ี
พ.ศ. 

2561-
2565 

ประเด็นการ
พัฒนาที่ 2  
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
แบบมี 
ส่วนร่วม  
อย่างสมดุล 
และย่ังยืน 

 
 
 
 

๑. สร้างความรู้            
ความตระหนัก 
จิตสำนึก และการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม    
และอุทยานธรณี            
โลกสตูลแก่ประชาชน 
ชุมชนให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน  
๒. สร้างกลไกการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำอย่างเป็น
ระบบ ทั้งระยะสั้น 
กลาง ระยะยาว ด้วย
การมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน  และสร้าง
ความมั่นคงทางน้ำ
รองรับการเติบโต             
ของเมือง ความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศโลก และการ
พัฒนาพื้นที่อุทยาน
ธรณีโลก 
๓. สรา้งระบบการ
จัดการขยะ                  
และอนามัย
สิ่งแวดล้อม                
ให้ได้มาตรฐาน  
๔. พัฒนาระบบการ
จัดการปญัหาทาง
สิ่งแวดล้อมจาก
ผลกระทบของโลก
ร้อนและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาต ิ

๑. จำนวนพืน้ที่
ป่าทีไ่ด้รับการ
ปลูกเพิ่มต่อปี 
(ไร่) 
 

๑๒๐ ๑๒๕ ๑๓๐ ๑๓๕ ๑๔๐ ๑๒๙ 

๒.ร้อยละการ
เพิ่มข้ึนของ
แหล่งน้ำขนาด
เล็กเพื่อการ                
อุปโภค, 
บริโภคและ
พื้นที่
เกษตรกรรม 
 

๕ 
(๑57 
แหล่ง) 

๖ 
(๑63
แหล่ง) 

๗ 
(๑71 
แหล่ง) 

 

๘ 
(๑79 
แหล่ง) 

๙ 
(๑87
แหล่ง) 

๗ 
(๑71 
แหล่ง) 

๓. ร้อยละที่
เพิ่มข้ึนของ
จำนวนชุมชนที่
มีส่วนรวมต่อ
การท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ 
อุทยานธรณี
โลกสตูล และ
พื้นที่ต่อเนื่อง 

 (๒4 
แหล่ง) 

 (๒6 
แหล่ง) 

 (๒8 
แหล่ง) 

 (๓0 
แหล่ง) 

 (๓2 
แหล่ง) 

 (๒๘ 
แหล่ง) 

 
 

๔. จำนวน
หมู่บ้าน/ชุมชน
ที่มีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๖๑ ๖๘ ๗๕ ๘๒ ๘๙ ๗๕ 
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ประเด็นการ
พัฒนา 

แผนงาน/            
แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดของ 
แผนงาน/ตัวชี้วัด 
ความสำเร็จตาม 
เป้าหมายการ

พัฒนา 

ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

เฉลี่ย 
5 ป ี
พ.ศ. 

2561-
2565 

 ๕. เสริมสร้างและ
พัฒนาชุมชนให้เป็น
เมืองน่าอยู่ สะอาด 
ธรรมชาติบริสุทธิ์ 
๖. สร้างคุณค่าจาก
ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมสู่แหล่ง
พลังงานทดแทน 
พลังงานทางเลือก 
เติมความอุดม
สมบูรณ์ของระบบ
นิเวศ ป่าเขา นิเวศลำ
น้ำ นิเวศป่าชายเลน 
และนิเวศทางทะเล 
เพื่อความมั่นคงทาง
อาหาร และการสร้าง
คุณค่ารองรับการ
ท่องเที่ยว 
7. ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน เพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวอุทยาน
ธรณีโลกสตูล  

๕. ร้อยละปริมาณ
ขยะมูลฝอยชุมชน
ได้รับการกำจัด
อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 
ทั้งหมด 
(180,000ตัน) 
 

60 
(32,7
05  
ตัน) 

65 
(34,255

ตัน) 

70 
(35,805 

ตัน) 

75 
(๓7,355 

ตัน) 

80 
(38,905 

ตัน) 

70 
(35,805 

ตัน) 

6. ร้อยละการ
ลดลงของการ
ชดเชยค่าความ
เสียหายจากภัย
พิบัติ โดยคิดจาก 
ปีที่ผา่นมา 
 

2.50 
(5.59 
ลบ) 

3.00 
(5.77 
ลบ. 

3.50 
(5.57 
ลบ. 

4.00 
(5.35 
ลบ. 

4.50 
(5.10 
ลบ. 

3.50 
(5.54 
ลบ. 

7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของเครือข่ายด้าน 
สาธารณภัย 
จากทั้งหมด                    
๒80 หมู่บ้าน 
 

7 
(19 

หมู่บ้าน) 

7.5 
(20 

หมู่บ้าน) 

8 
(22 

หมู่บ้าน) 

8.5 
(23 

หมู่บ้าน) 

9 
(25 

หมู่บ้าน) 

8.0 
(22 

หมู่บ้าน) 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบบัทบทวน 
 

227 

ประเด็นการ
พัฒนา 

แผนงาน/            
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดของ 
แผนงาน/ตัวชี้วัด 
ความสำเร็จตาม 
เป้าหมายการ

พัฒนา 

ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

เฉลี่ย 
5 ป ี
พ.ศ. 

2561-
2565 

ประเด็นการ
พัฒนาที่ 3 
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง 
สังคมสันติสุข 
และยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
บนฐานของ
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
 
 
 

๑. ส่งเสริมความ
อบอุ่นและ
ความสัมพันธ์ท่ีดีของ
สมาชิกในครอบครัว 
และความผาสุกใน
ชุมชน 
๒. พัฒนาบริการ 
ทางการแพทย์              
ภูมิปัญญาแพทย์ 
แผนไทย                    
และสมุนไพร 
ส่งเสริมและสร้าง
ความตระหนักรู้แก่
ประชาชนให้เห็น
ความสำคัญของ
ภาวะสุขภาพที่ดี 
๓. ส่งเสริมและ
สนับสนุนภาคี
เครือข่ายทางด้าน
สังคม จิตอาสา            
และองค์กร
สาธารณประโยชน์   
ให้เข้มแข็งและเป็น
หุ้นส่วนในการพัฒนา
สังคม 
๔. ส่งเสริมการมี          
งานทำ สร้างอาชีพที่
มั่นคง ยกระดับ
ทักษะฝีมือแรงงาน 
รองรับการแข่งขัน 
และการเข้าถึง
สวัสดิการสังคม  
 

๑. ร้อยละของ
จำนวน
โรงพยาบาล 
ที่ผ่านการรับรอง
คุณภาพ 
ตามมาตรฐาน 
(HA) 

85 
 

85 
 

85 
 

100 ๑๐๐ ๙2 

๒. ร้อยละที่
ลดลงของอัตรา
ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 
และโรคความดนั
โลหิตสูงรายใหม่ 
(อัตราต่อแสน
ประชากร) 
- เบาหวาน 
 
- ความดัน             
โลหิตสูง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

๕ 
(๔๔.๙๑) 

๕ 
(๘๕.๐๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
(๓๙.๙๑) 

๕ 
(๘๐.๐๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
(๓๔.๙๑) 

๕ 
(๗๕.๐๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
(๒๙.๙๑) 

๕ 
(๗๐.๐๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
(๒๔.๙๑) 

๕ 
(๖๕.๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
(๒๘.๙๑) 

๕ 
(๖๙.๐๐) 

๓. ร้อยละของ           
ผู้เข้าสู่ความ
คุ้มครองภายใต้
กฎหมาย
ประกันสังคม  
ต่อกำลังแรงงาน
ทั้งหมด 

๒2 ๒3 ๒4 ๒5 
 

๒6 ๒4 

๔. ค่าสัมประสิทธิ์
ความไม่เสมอ
ภาคด้านรายได ้

ลดลง 
ร้อยละ 

1 
(๐.293) 

ลดลง
ร้อยละ 

2 
(๐.290) 

ลดลง 
ร้อยละ 

3 
(๐.๒๘7) 

ลดลง 
ร้อยละ 

4 
(๐.๒84) 

ลดลง 
ร้อยละ 

5 
(๐.๒81) 

ลดลง 
ร้อยละ 

3 
(๐.๒๘7) 

 
 

 

 

ประเด็นการ วัตถุประสงค์/ ตัวชี้วัดของ ค่าเป้าหมาย 
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พัฒนา เป้าหมาย 
 

แผนงาน/ตัวชี้วัด 
ความสำเร็จตาม 
เป้าหมายการ

พัฒนา 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

เฉลี่ย 
5 ป ี
พ.ศ. 

2561-
2565 

 ๕. พัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาทุก
ประเภท ทุกระดับ  
สู่การเรียนรู้ของ
ประชาชนให้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง  
เป็นพลเมืองไทย 
พลเมืองอาเซียน 
และพลเมืองโลก 
๖. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
ระเบียบความสงบ
เรียบร้อยในหมู่บ้าน/
ชุมชน ให้มีความ
เข้มแข็งด้วยตนเอง 
๗. เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการ
ปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขสถาบัน 
สนับสนุนกิจกรรม
ด้านศาสนา ประเพณี 
บนความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม 
๘. ยกระดับคุณภาพ 
และมาตรฐานการ
ให้บริการของรัฐตาม
บริบทของพื้นที่ 
พัฒนาสู่ภาครัฐ ๔.๐ 
 

๕. ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมที่ได้รบัการ
ดูแลช่วยเหลือ 
ฟื้นฟูอย่าง
ต่อเนื่อง 
เพื่อคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีขึ้น 

๙๐ 
 

๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๒ 

๖. ร้อยละของ
ชุมชน/หมู่บ้าน
เป้าหมายที่ผา่น
เกณฑ์ชุมชน/
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 
(280 หมู่บ้าน) 

2.5 
 

2.5 
 

2.5 2.5 2.5 2.5 

๗. ร้อยละของ
หน่วยงานภาครัฐ
ในจังหวัดสตลู             
ที่มีการขับเคลื่อน
การดำเนินงาน
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๙๐ 

๘. ร้อยละของ
ค่าเฉลี่ยคะแนน  
O-NET ทุกวิชา 
ของนักเรียนชั้น 
ป.๖/ม. ๓ 
เพิ่มข้ึน 
 

3 
(41.05, 
32.79) 
 
 
   

3 
(๔2.2๘, 
๓3.77) 

3 
(๔๓.54, 
๓๔.๗8) 

3 
(๔4.๘4, 
๓๕.๘2) 

3 
(๔6.18, 
๓6.89) 

3 
(๔3.57, 
๓๔.81) 

9. ร้อยละที่
ลดลงของปัญหา
อาชญากรรม   
ต่อประชากร              
แสนคน 
 

31.46 30.96 30.46 29.96 29.46 30.46 
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ประเด็นการ
พัฒนา 

แผนงาน/            
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดของ 
แผนงาน/ตัวชี้วัด 
ความสำเร็จตาม 
เป้าหมายการ

พัฒนา 

ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

เฉลี่ย 
5 ป ี
พ.ศ. 

2561-
2565 

 ๙. คุ้มครองสิทธิและ
ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพและสุขภาวะ
ของผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผูด้้อยโอกาส                 
ลดความเหลื่อมล้ำ 
ทางสังคม  
๑๐. ยกระดบัการมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ส่งเสรมิ              
และพัฒนาสังคม               
พหุวัฒนธรรมให้เกดิ
คุณค่าและมลูค่า 
11.พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง
ให้เป็น Smart City 
 
 

๑0. ร้อยละของ
จำนวนหมู่บ้าน/
ชุมชนปลอด               
ยาเสพติด                 
(หมู่บ้านสีขาว) 
ต่อหมู่บ้าน/
ชุมชนทั้งหมด              
๒80 หมู่บ้าน 
20 ชุมชน 
รวม 300) 

53 
(159 

หมู่บ้าน/
ชุมชน) 

55 
(๑65 

หมู่บ้าน/
ชุมชน) 

๕7 
(๑71 

หมู่บ้าน/
ชุมชน) 

๕9 
(๑77 

หมู่บ้าน/
ชุมชน) 

61 
(๑83 

หมู่บ้าน
ชุมชน) 

๕7 
 (๑71 

หมู่บ้าน/
ชุมชน) 

๑1. ร้อยละการ
จัดการรายกรณี
สำเรจ็ (Case 
Management ) 
ด้านความรุนแรง
ในครอบครัว 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
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แบบ จ.๑-1 
โครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๑ :  การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลก                        
การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตต่อเนื่อง 
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ ๑ : เพ่ิมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยานธรณีสตูลให้ได้มาตรฐาน 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชุมชน 
ยุทธศาสตร์ชาติที่  ๒   :   ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูลให้ได้มาตรฐาน 
2. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

    จากนโยบายรัฐบาล การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ         
และแผนพัฒนาจังหวัด จังหวัดสตูลเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเป็น
อุทยานธรณีโลก ซึ่งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรณีวิทยาที่ได้รับการประกาศเป็นอุทยานธรณีโลก ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ มี
ความสำคัญและโดดเด่นทางธรณีวิทยา มีเรื่องราวที่เชื่อมโยงคุณค่าของ
แผ่นดินกับวิถีชีวิตชุมชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ กอบกับได้ส่งเสริมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการบริการการท่องเที่ยว และเพ่ือยกระดับมาตรฐานด้านการ
จัดการของอุทยานธรณี โลกสตูล และสามารถบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและยั่งยืนอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะเภตราเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีแหล่งหนึ่งของอุทยานธรณีโลก
สตูล ซึ่งปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดสิ่ง
อำนวยความสะดวกเพ่ือบริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือมุ่งอำนวยประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยาน   
ธรณีโลก 
2. เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการการท่องเที่ยว 
3. เพ่ือมุ่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานธรณีโลกสตูล 

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จังหวัด
สตูล มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นในอัตรา ร้อยละ ๗ ของจำนวน
นักท่องเที่ยวในปีที่ผ่านมา      

5. พื้นที่เป้าหมาย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
๖. กิจกรรมหลักของโครงการ 

 
 

จำนวน ๒ กิจกรรม งบประมาณรวม  26,346,400 บาท 
งบลงทุน  26,346,400   บาท 

๖.๑ กิจกรรมหลักท่ี ๑ 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา  
งบประมาณ   18,434,400 บาท 
ชื่อ : นายวิทยา..บัวพล.....   
ตำแหน่ง : หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา 
เบอรโ์ทรศัพท์ :  ๐-๗๔๗๔-๐๒๗๒ เบอรมื์อถือ ๐๘๑-๗๑๘๖๗๖๑ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

๖.๒ กิจกรรมหลักท่ี ๒   
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกาะบุโหลนไม้ไผ่ 
งบประมาณ     ๗,๙๑๒,๐๐๐   บาท 
ชื่อ นายวิทยา..บัวพล   
ตำแหน่ง :หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา… 
เบอรโ์ทรศัพท์ :  ๐-๗๔๗๔-๐๒๗๒ เบอรมื์อถือ ๐๘๑-๗๑๘๖๗๖๑ 
 

๗. หน่วยงานรับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา  

๘. ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๙. งบประมาณ  26,346,400 บาท 

๑๐. ผลผลิต (Output) ๑. รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลเพ่ิมมากข้ึน 
๒. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 
๓. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome) 

๑. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราได้มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก
และบริการที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย ซึ่งเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอย่างเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสามารถยกระดับ
การท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 
๒. รายได้ของประชาชน ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดสตูลเพ่ิมข้ึน                                                         
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แบบ จ.๑-1 
โครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลก            
การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง   
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 1 : เพ่ิมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยานธรณีสตูลให้ได้
มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชุมชน 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ ส่งเสริมท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาเชื่อมโยงอุทยานธรณีโลก 
2. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

      ทรัพยากรซากดึกดำบรรพ์ที่ได้รับสำรวจพบในอำเภอละงู 
จังหวัดสตูล   เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่มีครบทุกยุคในมหายุคพาลีโซ
อิก  (ยุ คก่ อน ได โน เสาร์ ) ในลำดับชั้ นหิ น  หมวดต้นฉบั บ
ระดับประเทศ ที่พบในพ้ืนที่อำเภอละงู ในระยะทางไม่เกิน 20 
กิโลเมตร (Condentse Sequence) นับเป็นทรัพยากรท้องถิ่นที่
โดดเด่นในระดับประเทศและอาเซียน ซากดึกดำบรรพ์เหล่านี้ มี
เอกลักษณ์และค้นพบได้หลากหลายสายพันธ์ อาทิ เช่น ปลาหมึก
ทะเลโบราณ นอติลอยด์ (Nautiloid) , แอมโมนอยด์ , ไทรโล
ไบต์,เทนตาคูไลต์,แกรปโตโลไบต์,ไคนอยด์, สโตมาโตไลต์ ฯลฯ 
ซึ่งศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่ภาคการศึกษา ,การท่องเที่ยว,การ
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรณีธรณีในท้องถิ่น ปัจจุบันกรมทรัพยากรธรณีร่วมกับ
ส่วนราชการในจังหวัดสตูลได้ดำเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรณีที่
มีอยู่ทุกพ้ืนที่และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ให้กับประชาชน
และในวันที่ 17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมาจังหวัดสตูลได้รับการ
รับรองจากองค์กรยูเนสโก ให้เป็นพ้ืนที่ อุทธยานธรณีโลก ซึ่ง
ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง กิ่งอำเภอมะนัง 
อำเภอละงู และ อำเภอทุ่งหว้า ดังนั้นพื้นที่ทั้งหมดนี้ควรได้รับการ
อนุรักษ์และการจัดการบริหารที่ดีให้เป็นมาตรฐานระดับสากล  
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารการจัดการท่องเที่ยวให้มีความ
หลากหลาย ได้มาตรฐาน และสามารุแข่งขันได้  
2.เพ่ือให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมมูลค่าและบริการด้านการท่องเที่ยว
เพ่ิมมากข้ึน 
3.เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า ทางธรณีวิทยาในพ้ืนที่
อุทยานธรณีโลกสตูล 
 

4.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

จำนวนของนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  ร้อยละ 5 ต่อปี 
จำนวนรายได้ที่เพ่ิมข้ึนของประชาชน ร้อยละ 20 ต่อปี 
จำนวนผู้ที่มาเรียนรู้ที่เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 ต่อปี 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  อาคารพิ พิธภัณ ฑ์ซากดึกดำบรรพ์  หมู่ที่  1  ตำบลกำแพง      
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หัวข้อ รายละเอียด 
อำเภอละงู จังหวัดสตูล 

6.  กิจกรรมหลัก จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณรวม   29,500,000 บาท 
รวม งบลงทุน  29,500,000 บาท 

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
  
    ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตกแต่งภายในและปรับภูมิทัศน์อาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ 
วงเงิน : 29,500,000 บาท 
ชื่อนายธานี หะยีมะสาและ ตำแหน่ง : นายอำเภอละง ู   
สถานที่ติดต่อ ที่ว่าการอำเภอละงู  
หมายเลขโทรศัพท์ 081 – 8674862 
หน่วยดำเนินการร่วม : องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 
ผู้รับผิดชอบ : นางสำลี  ลัคนาวงศ์   
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง     
สถานที่ติดต่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง     
หมายเลขโทรศัพท์ : 074 - 701252 
โทรศัพท์มือถือ  : 083 - 1951199 

7.  หน่วยงานดำเนินงาน ที่ทำการปกครองอำเภอละงู 
8.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 
9.  งบประมาณ  29,500,000 บาท 

10.  ผลผลิต (output) อาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ฯ ได้รับการปรับปรุง  
จำนวน 1 แห่ง 

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1.พ้ืนที่อุทยานธรณีโลกสตูลมรแหล่งศึกษาเรียนรู้และมีสถานที่
ท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น  
2.การขยายตัวเพ่ิมมูลค่าและบริการด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่
อุทยานธรณีโลกสตูลมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ จ.1-1 

โครงการแบบย่อ (Project idea) 
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลกสตูลการ
ท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

      แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ ๑ : เพ่ิมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยานธรณีสตูลให้ได้                                                    
มาตรฐาน  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชุมชน 

        ยุทธศาสตร์ชาติที ่2 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย 
๒. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

จังหวัดสตูลมีศักยภาพในด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวมาก    
เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสตูล 
(คฤหาสน์กู เด็น ) มัสยิดกลางจั งหวัดสตูล  อุทยานแห่ งชาติตะรุ เตา            
เกาะหลีเป๊ะ น้ำตกวังสายทอง น้ำตกปาหนัน และบ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย ซึ่งเป็น
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และประชาชนทั้งใน
จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง  

บ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย เป็นบ่อน้ำแร่ธรรมชาติ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งนุ้ย 
อำเภอ   ควนกาหลง ห่างจากทางแยกถนนยนตรการกำธรไปประมาณ        
7 กิโลเมตร เส้นทางคมนาคมสะดวกด้วยมีถนนลาดยางจากถนนสายหลักไป
จนถึงสถานที่ตั้งบ่อน้ำพุร้อน บริเวณบ่อตั้งอยู่ริมเชิงเขา  สภาพแวดล้อมด้วย
สวนผลไม้ และสวนยางพาราของประชาชนในชุมชน  บ่อน้ำพุร้อนมีการ
จัดสรรพ้ืนที่บริการจำนวน 5 ไร่ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย ได้แก่ ปรับปรุงบ่อน้ำพุร้อน     
(บ่อแม่) ก่อสร้างบ่อแช่ตัวแยกชาย-หญิง ก่อสร้างบ่อแช่เท้า ก่อสร้างศาลา
พักผ่อน ก่อสร้างลานจอดรถ ปรับปรุงร้านค้าอาหาร ปรับปรุงภูมิทัศน์ และ
จัดทำป้ายอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ส่งผลให้มีผู้สนใจเข้าใช้บริการ
เป็นจำนวนมาก 

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญั ติ องค์การบริหารส่ วนจังหวัด           
พ.ศ.2540  มาตรา 45  กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีอำนาจ
หน้ าที่ ดำเนิ นกิจการภายใน เขตองค์การบริหารส่ วนจั งห วัด   และ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 (14) กำหนดให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบ
กับยุทธศาสตร์แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.2561-2564 
(ฉบับทบทวน) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้
มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน    อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ ภาคการ
ท่องเที่ยวและบริการกำหนดให้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการกำหนดให้
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งของรัฐและเอกชน โดยรักษาและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่แล้ว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
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หัวข้อ รายละเอียด 

สตูลจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนทุ่ งนุ้ ย 
ประกอบด้วย ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคารสปา ปรับปรุงงานระบบของ
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และป้องกันตลิ่ง เพ่ือเป็นการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล  สู่ระดับสากล 

 
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ยให้มีความพร้อมในการบริการ

และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่              

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการรับบริการเพิ่มข้ึน  
5. พื้นที่เป้าหมาย แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง 

จังหวัดสตูล 
6. กิจกรรมหลักของโครงการ ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย 

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย 
21,853,000 บาท 
นางนาถนรี  ธนะปัญโญ  ตำแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

7. หน่วยงานดำเนินงาน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล 
8. ระยะเวลาในการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
9. งบประมาณ 21,853,000  บาท 
10. ผลผลิต (Output) แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Qutcome) 

จังหวัดสตูลมีศักยภาพในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบ จ.1-1 

โครงการแบบย่อ (Project idea) 
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๑ :  การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลก                        
การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตต่อเนื่อง 
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ ๑ : เพ่ิมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยานธรณีสตูลให้ได้มาตรฐาน 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชุมชน 
ยุทธศาสตร์ชาติที่  ๒   :   ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 
2.ความสำคัญของโครงการ 
   หลักการและเหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนคนไทยในทุกมิติ ดังนั้นเพ่ือเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเพ่ือสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการกระตุ้น
เศรษฐกิจของประเทศอย่างตรงจุดจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การดำเนินการยกระดับกิจกรรมด้านการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่โดดเด่นของ
อุทยานแห่งชาติธรณีโลกสตูลให้อย่างยั่งยืนเต็มศักยภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐกิจควบคู่กันไป โดยไม่กระทบกับ
สิ่งแวดล้อม อันจะนำมาซึ่งการและบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลายในระดับโลก นำมาซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้นซึ่งเป็น
ปัจจัยในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ชุมชนท่องเที่ยว และเครือข่าย
ท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
       โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ อุทยานธรณีโลกสตูล
ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด มีความจำเป็นเร่งด่วนในการช่วยแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจ ให้กับประชาชนชาวจังหวัดสตูล ทำให้ประชาชนมีรายได้จากการ
ท่ องเที่ ย วเพ่ิ มมากขึ้ น  ควบคู่ ไปกั บจะช่ วยแก้ ปั ญ หาการแก้ ท ำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกคุกคามอยู่ ณ ปัจจุบัน อันนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศ
อย่าง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน อย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพ่ือบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. เพ่ือส่งเสริมการแหล่งเที่ยวที่โดดเด่นในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ของจังหวัดให้เป็นที่
รู้จักอย่างแพร่หลาย จูงใจให้คนมาเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 
3. สร้างรายได้และกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่ชุมชน เพ่ิมขีด
ความ สามารถในการแข่งขันในอนาคต ประชาชนผู้ประกอบการและเครือข่าย
ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ยกระดับรายได้
และคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 

 
 
 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 1 .จำนวนนักท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 
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2.จำนวนสถานศึกษาเข้าเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติเพ่ิมขึ้น 
3.ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 

5. พื้นที่เป้าหมาย พ้ืนที่อุทยานธรณีโลกสตูล 3 แห่งดังนี้ 
4.1 ถ้ำภูผาเพชร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด 
4.2 น้ำตกธารปลิว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด 
4.3 น้ำตกวังสายทอง เขตรักษาพันธุ์ป่าเขาบรรทัด 

6. กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

จำนวน  3 กิจกรรม งบประมาณรวม 30,199,200 บาท 
รวม งบลงทุน 30,199,200 บาท 

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
      งบประมาณ 
 
     ผู้รับผิดชอบหลัก 
 
     ผู้รับผิดชอบร่วม 
      
   หน่วยงานดำเนินการหลัก 
   หน่วยดำเนินการร่วม 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติอุทยานธรณีโลกถ้ำภูผาเพชร 
งบประมาณ 15,616,400  ล้าน  
รวม งบลงทุน 15,616,400  บาท 
นายพรชัย    เพชรพิมพ์พันธุ์  ตำแหน่ง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสตูล 
เบอร์โทรศัพท์  074 -711039 เบอร์มือถือ 099 - 316-4747 
นายบำรุงรัตน์   พลอยดำ   ตำแหน่ง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด 
เบอร์โทรศัพท์  074 -829573   เบอร์มือถือ 099 - 316-4747 
เบอร์โทรศัพท์  074 -829573   เบอร์มือถือ 083 -977-7576 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด 

6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
      งบประมาณ 
 
     ผู้รับผิดชอบหลัก 
 
     ผู้รับผิดชอบร่วม 
      
    หน่วยงานดำเนินการหลัก 
   หน่วยดำเนินการร่วม 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติอุทยานธรณีโลกน้ำตกธาร
ปลิวงบประมาณ 6,319,400 บาท 
รวม งบลงทุน 6,319,400 บาท 
นายพรชัย    เพชรพิมพันธ์  ตำแหน่ง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สตูล 
เบอร์โทรศัพท์  074 -711039 เบอร์มือถือ 099 - 316-4747 
นายบำรุงรัตน์   พลอยดำ   ตำแหน่ง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด 
เบอร์โทรศัพท์  074 -711039 เบอร์มือถือ 099 - 316-4747 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
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     หน่วยงานดำเนินการหลัก 
หน่วยดำเนินการร่วม 

เบอร์โทรศัพท์  074 -829573   เบอร์มือถือ 099 - 316-4747 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด 

7. หน่วยดำเนินงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล 
8.ระยะเวลาดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 
9.งบประมาณ งบประมาณ  30,199,200 บาท 
10. ผลผลิต (Output) ผลผลิต 

1. แหล่งท่องท่องเที่ยงเชิงนิเวศของจังหวัดได้รับการจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
2. แหล่งเชิงนิเวศท่ีโดดเด่นของอุทยานแห่งชาติธรณีโลกสตูลได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในระดับโลกเป็นปัจจัยให้
นักท่องเที่ยวเข้ามา ท่องเที่ยว ในจังหวัดสตูลเพิ่มข้ึน 
3. มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน และประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
ผลลัพธ์ 
1. แหล่งท่องท่องเที่ยงเชิงนิเวศของจังหวัดได้รับการจัดการคุ้มครองดูแล
อย่างยั่งยืน 
2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีโดดเด่นของจังหวัดสตูลเป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย เพิ่มมากขึ้น จูงใจให้คนมาเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน   
3. จำนวนท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดสตูลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  
4. ประชาชนคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่โดดเด่นได้รับการดูแล และบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นรู้จักอย่างแพร่หลายทั่วโลก นำมาซึ่งจำนวน
นักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้น มีการกระจายรายได้สู่ชุมชนเพ่ิมมากขึ้น ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบ จ.1-1 
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โครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๑ : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลกการ
ท่องเที่ยวการเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตต่อเนื่อง 
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว ตามอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา   
จนมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

๒. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

       การพัฒนาประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
ทั้งนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้ง
โอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่
พร้อมเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ ในการเตรียมความ
พร้อมให้แก่คนในสังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนา
ประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ
ในอนาคตจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม ขณะที่การ
ทบทวนผลการพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมาสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้าง
ของระบบเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการประเทศที่ไม่
เอ้ือต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งมีความเสี่ยงในหลายมิติที่อาจทำให้
ปัญหาต่างๆรุนแรงมากขึ้น การพัฒนาประเทศในอนาคตจึงจำเป็นต้อง
เตรียมพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศให้เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ยิ่ งขึ้น ในทุกภาคส่วนทุกระดับ  ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบู รณการ 
เป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของ
การพัฒนาอย่างบู รณการ ทั้ งมิติตัวตน สังคมเศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม 
และการเมือง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้ง
ในระดับปัจเจกครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกัน 
ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมกระบวนการพัฒนา
ประเทศ  
        จังหวัดสตูลมีการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาจังหวัดสตูล พ.ศ. 2561 – 
2564 มุ่งเน้นการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจที่จะเป็นฐานเศรษฐกิจมั่นคง คือ 
การทำให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อระบบ
เศรษฐกิจของจังหวัดมีขีดความสามารถในการพ่ึงตนเอง มีภูมิคุ้มกันสามารถ
ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของโลก 
         เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาจังหวัดสตูลตามนโยบายการ



แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบบัทบทวน 
 

345 

หัวข้อ รายละเอียด 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่
อาเซียนที่เติบโตต่อเนื่อง ดังนั้นสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
จึงดำเนินโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว โดยเน้นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ที่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลมากขึ้น รวมทั้ง
สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวใน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นจำนวนมากเช่นกัน 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบกิจกรรมให้เป็นที่รู้จักระดับประเทศ 
๒. เพื่อเพ่ิมจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดเพ่ิมข้ึน 

4.ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3 ของการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว 

5. พื้นที่เป้าหมาย พ้ืนที่ในจังหวัดสตูล 

6. กิจกรรมหลักของโครงการ จำนวน 9 กิจกรรม งบประมาณรวม  12,480,000 บาท 
รวม งบลงทุน        ……….-…..… บาท 
      งบดำเนินการ 12,480,000 บาท 

6.1 กิจกรรมที่ 1 
      งบประมาณ 
 
 
      ผู้รับผิดชอบหลัก 
 
 
      ผู้รับผิดชอบร่วม 

 
หน่วยดำเนินการหลัก 
หน่วยดำเนินการร่วม 

มรกตอันดามันมหัศจรรย์อาหารอร่อย  
    งบประมาณ   980,000 บาท 
    งบดำเนินการ 980,000 บาท 
    งบลงทุน       ………….-…..… บาท 
ผู้รับผิดชอบ : นางนาถนรี ธนะปัญโญ ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สตูล 
โทรศัพท์ :  ๐๗๔-๗๑๑๒๒๕ 
 
นายวิชิต แซ่ลิ่ม  ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง 
สถานที่ติดต่อ : เทศบาลกำแพง  โทรศัพท์ : 074-701597 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล 
เทศบาลตำบลกำแพง 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6.2 กิจกรรมที่ 2 
      งบประมาณ 
 
 
      ผู้รับผิดชอบหลัก 
 
 
      ผู้รับผิดชอบร่วม 
 
      หน่วยดำเนินการหลัก 
      หน่วยดำเนินการร่วม 

สตูลอีดิ้ลฟิตรีโอเพ้นเฮ้าส  
    งบประมาณ   500,000 บาท 
    งบดำเนินการ 500,000 บาท 
    งบลงทุน      ……….-…..… บาท 
ผู้รับผิดชอบ : นางนาถนรี ธนะปัญโญ ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสตูล 
โทรศัพท์ :  ๐๗๔-๗๑๑๒๒๕  
นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ ตำแหน่ง : นายกสมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 
โทรศัพท์ : 02-21927212 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล  
สมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดสตูล 

6.3 กิจกรรมที่ 3 
      งบประมาณ 
 
 
      ผู้รับผิดชอบหลัก 
 
    
      ผู้รับผิดชอบร่วม 
   
      หน่วยดำเนินการหลัก 
      หน่วยดำเนินการร่วม 

วิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุเตา 
    งบประมาณ   1,000,000 บาท 
    งบดำเนินการ 1,000,000 บาท 
    งบลงทุน    ……….-……..… บาท 
ผู้รับผิดชอบ : นางนาถนรี ธนะปัญโญ ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสตูล 
โทรศัพท์ :  ๐๗๔-๗๑๑๒๒๕  
นายกาณจนพันธ์ คำแหง ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ : 074-783597 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล  
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา 

6.4 กิจกรรมที่ 4 
      งบประมาณ 
 
 
      ผู้รับผิดชอบหลัก 
 
      หน่วยดำเนินการหลัก 
      หน่วยดำเนินการร่วม 

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติ ประจำปี 2564 
    งบประมาณ   1,500,000 บาท 
    งบดำเนินการ 1,500,000 บาท 
    งบลงทุน       ………….-…..… บาท 
ผู้รับผิดชอบ : นางนาถนรี ธนะปัญโญ ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสตูล 
โทรศัพท์ :  ๐๗๔-๗๑๑๒๒๕  
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล 
สำนักงานจังหวัดสตูล 

6.5 กิจกรรมที่ 5 
      งบประมาณ 
 
 
      ผู้รับผิดชอบหลัก 
 

การจัดงานแข่งขันว่าวประเพณีและแสดงว่าวนานาชาติ 
    งบประมาณ   3,000,000 บาท 
    งบดำเนินการ 3,000,000 บาท 
    งบลงทุน       ………….-…..… บาท 
ผู้รับผิดชอบ : นางนาถนรี ธนะปัญโญ ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสตูล 
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      ผู้รับผิดชอบร่วม 
 
 
      หน่วยดำเนินการหลัก 
      หน่วยดำเนินการร่วม 

โทรศัพท์ :  ๐๗๔-๗๑๑๒๒๕  
ผู้รับผิดชอบร่วม : นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ ตำแหน่ง : นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล  สถานที่ติดต่อ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
โทรศัพท์ : 074-711273 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

6.6 กิจกรรมที่ 6 
      งบประมาณ 
 
 
      ผู้รับผิดชอบหลัก 
 
 
      ผู้รับผิดชอบร่วม 
 
      หน่วยดำเนินการหลัก 
      หน่วยดำเนินการร่วม 

Satun Halal Street 2021  
    งบประมาณ       1,000,000 บาท 
    งบดำเนินการ     1,000,000 บาท 
    งบลงทุน       ………….-…..… บาท 
ผู้รับผิดชอบ : นางนาถนรี ธนะปัญโญ ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสตูล 
โทรศัพท์ :  ๐๗๔-๗๑๑๒๒๕  
ผู้รับผิดชอบร่วม : นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์  
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  สถานที่ติดต่อ : องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูลโทรศพัท์ : 074-711273 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

6.7 กิจกรรมที่ 7 
      งบประมาณ 
 
 
      ผู้รับผิดชอบหลัก 
 
         หน่วยดำเนินการหลัก 

จัดงานมหกรรมเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสตูล 
    งบประมาณ         1,000,000 บาท 
    งบดำเนินการ       1,000,000 บาท 
    งบลงทุน       ………….-…..… บาท 
ผู้รับผิดชอบ : นางนาถนรี ธนะปัญโญ ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสตูล 
โทรศัพท์ :  ๐๗๔-๗๑๑๒๒๕  
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล 

6.8 กิจกรรมที่ 8 
      งบประมาณ 
 
 
      ผู้รับผิดชอบหลัก 
 
 
      ผู้รับผิดชอบร่วม 
 
 
 

เทศกาลงานดอกกาหลงบาน ประจำปี 2564  
    งบประมาณ         500,000 บาท 
    งบดำเนินการ       500,000 บาท   
    งบลงทุน       ………….-…..… บาท 
ผู้รับผิดชอบ : นางนาถนรี ธนะปัญโญ ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสตูล 
โทรศัพท์ :  ๐๗๔-๗๑๑๒๒๕  
นายสิทธิชัย เทพภูษา 
ตำแหน่ง : นายอำเภอควนกาหลง  
สถานที่ติดต่อ : ที่ว่าการอำเภอควนกาหลง 
โทรศัพท์ : 088-7882659 



แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบบัทบทวน 
 

348 

หัวข้อ รายละเอียด 
      หน่วยดำเนินการหลัก 
      หน่วยดำเนินการร่วม 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล 
ที่ว่าการอำเภอควนกาหลง 

6.9 กิจกรรมที่ 9 
      งบประมาณ 
 
 
      ผู้รับผิดชอบหลัก 
 
 
      ผู้รับผิดชอบร่วม 
 
 
      หน่วยดำเนินการหลัก 
      หน่วยดำเนินการร่วม 

งาน Satun UNESCO Global Geopark Fair 2021 
    งบประมาณ         3,000,000 บาท 
    งบดำเนินการ       3,000,000 บาท 
    งบลงทุน       ………….-…..… บาท 
ผู้รับผิดชอบ : นางนาถนรี ธนะปัญโญ ตำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสตูล 
โทรศัพท์ :  ๐๗๔-๗๑๑๒๒๕  
ผู้รับผิดชอบ : นายณรงค์ฤทธิ์  ทุ่งปรือ  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการอุทยาน
ธรณีโลกสตูล 
สถานที่ติดต่อ : ที่ว่าการอำเภอควนกาหลง 
โทรศัพท์มือถือ 0634654924 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล 
สำนักงานอุทยานธรณีโลกสตูลจังหวัดสตูล 

7. หน่วยดำเนินโครงการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล  
8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 

9. งบประมาณ งบประมาณ  12,480,000 บาท 
10. ผลผลิต (Output) มีชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

๑  สร้างความประทับใจกับนักท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น สร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 
๒  ประชาชน ผู้มาเยือน นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสตูล 
3 นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลได้สะดวกยิ่งขึ้น 
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แบบ จ.1-1 
โครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตร
และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตต่อเนื่อง 
แผนงาน/กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และต่อเนื่อง
โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวสู่ตลาดการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ชาติที่  2 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
๒. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

        ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เพ่ือให้การท่องเที่ยว
ของประเทศไทยสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดการเจริญเติบโต
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทสำคัญใน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเพราะนอกจากจะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็น
อันดับหนึ่งของการค้าบริการรวมของประเทศแล้วยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิด
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมายอาทิโรงแรมและที่พักภัตตาคารร้านอาหารร้าน
จำหน่ายของที่ระลึก และสินค้าพ้ืนเมืองซึ่งก่อให้เกิดการลงทุนการจ้างงานและ
การกระจายรายได้ท้องถิ่นในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศในรูป
เงินตราต่างประเทศปีละหลายแสนล้านบาทรวมทั้งสร้างกระแสเงินหมุนเวียน
ภายในประเทศจากคนไทยเที่ยวไทยนับแสนล้านบาทเช่นเดียวกัน 
        จังหวัดสตูลเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง ลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นเทือกเขาหินปูน มีเกาะน้อยใหญ่และชายหาดสวยงามมีเทือกเขาและถ้ำ 
ที่เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกที่พบเป็นบันทึกหลักฐานของโลกใต้ทะเลเมื่อ 
500 ล้านปีมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม และหลากหลายทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเล อาทิ เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง ราวี เกาะบุโหลน 
ปราสาทหินพันยอด รวมถึงหาดสันหลังมังกร ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยว
ทางบก เช่น ถ้ำภูผาเพชร ถ้ำเจ็ดคต น้ำตกวังสายทอง และถ้ำเลสเตโกดอนเป็น
ต้น  กระทั่ง เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561ยูเนสโก ได้ประกาศให้จังหวัดสตูลเป็น
อุทยานธรณี ระดั บ โลก (Satun UNESCO Global Geopark) มี พ้ื นที่ ทั้ งหมด
ประมาณ 2,571.21 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม4 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอทุ่ง
หว้า อำเภอมะนังอำเภอละงู และอำเภอเมืองสตูลส่งผลให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุก
มุมโลกให้ความสนใจมาเที่ยวจังหวัดสตูลมากขึ้นในปี 2560 จำนวน 1.4 ล้านคน 
มีรายได้จากการท่องเที่ยว 8.03 พันล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าคิดเป็น 
6.22% (กฤษฎา รัตนพฤกษ์,2561) 
           ดังนั้นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาประเทศตามนโยบายของ
รัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล การบริหาร
จัดการด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบ ถือเป็นกลไกสำคัญอันเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน ทั้งการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยว การบริหาร
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จัดการแหล่งท่องเที่ยว  ชุมชนหรือหน่วยงานที่ เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว       
การบริหารจัดการด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์  รวมถือเครือข่ายภาคธุรกิจ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วม การบูรณาการและเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวทุกพ้ืนที่ของจังหวัดสตูล เพ่ือตอบสนองความต้องการและสร้างความ
ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ถือเป็นองค์ประกอบ
ที่สำคัญที่ทำให้การท่องเที่ยวมีคุณภาพ และเกิดความยั่งยืน  

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ เกิดการมีส่วนร่วม     
การบูรณาการและสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทุกพ้ืนที่ของจังหวัดสตูล 
2. เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่ายการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนจังหวัดสตูล 
3. เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการโฮมสเตย์ให้ผ่านการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์
ไทย  

4.ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3 ของการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว 

5. พื้นที่เป้าหมาย พ้ืนที่ในจังหวัดสตูล 

6. กิจกรรมที่สำคัญของ
โครงการ 

จำนวน 6 กิจกรรม งบประมาณ  1,644,250 บาท 
รวม งบลงทุน    -      บาท 
งบดำเนินการ 1,644,250 บาท 

6.๑ กิจกรรมหลักท่ี 1 
งบประมาณ 

 
 

       ผู้รับผิดชอบหลัก 
 
       หน่วยดำเนินการหลัก 

การบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
งบประมาณ  735,450 บาท 
    งบดำเนินงาน 735,450 บาท 
    งบลงทุน      -     บาท 
นางนาถนรี ธนะปัญโญ   ตำแหน่ง   ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล 
โทรศัพท๐์๗๔-๗๑๑๒๒๕ 
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล 

๖.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ 
 

 
  ผู้รับผิดชอบหลัก 

 
หน่วยดำเนินการหลัก 

  หน่วยดำเนินการร่วม 

การส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว 
งบประมาณ 112,450 บาท 
    งบดำเนินงาน  112,450 บาท 
    งบลงทุน    -    บาท 
นางนาถนรี ธนะปัญโญ   ตำแหน่ง   ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล 
โทรศัพท๐์๗๔-๗๑๑๒๒๕ 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล 

1. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสตูล  
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
3. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล 
4. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 

6.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
งบประมาณ 

การจัดการธุรกิจฮาลาลสำหรับสถานประกอบการ 
งบประมาณ  220,000 บาท 
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ผู้รับผิดชอบหลัก 

 
 หน่วยดำเนินการร่วม 

    งบดำเนินงาน  220,000 บาท 
    งบลงทุน -       บาท 
นางนาถนรี ธนะปัญโญ   ตำแหน่ง   ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล 
โทรศัพท๐์๗๔-๗๑๑๒๒๕ 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล 

6.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
งบประมาณ 

 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
 
 
        หน่วยดำเนินการร่วม 

ยกระดับการพัฒนาโฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
งบประมาณ 61,350 บาท 
    งบดำเนินงาน  61,350 บาท 
    งบลงทุน -       บาท 
นางนาถนรี ธนะปัญโญ   ตำแหน่ง   ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล 
โทรศัพท๐์๗๔-๗๑๑๒๒๕ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-7357115 
วิทยาลัยชุมชนสตูล 

6.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 
งบประมาณ 

 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
 

หน่วยดำเนินการหลัก 

เสริมสร้างศักยภาพการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของกลุ่มอาสาสมัคร 
งบประมาณ 450,000 บาท 
    งบดำเนินงาน  450,000 บาท 
    งบลงทุน -      บาท 
นางนาถนรี ธนะปัญโญ   ตำแหน่ง   ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล 
โทรศัพท๐์๗๔-๗๑๑๒๒๕ 
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล 

6.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 
งบประมาณ 

 
 

       ผู้รับผิดชอบหลัก 
 
       หน่วยดำเนินการร่วม 

การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
งบประมาณ 65,000 บาท 
    งบดำเนินงาน 65,000 บาท 
    งบลงทุน     -     บาท 
นางนาถนรี ธนะปัญโญ   ตำแหน่ง   ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล 
โทรศัพท๐์๗๔-๗๑๑๒๒๕ 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล 
8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ  2564( 1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64) 
9. งบประมาณ งบประมาณ 1,644,250 บาท 
10. ผลผลิต (Output) 1. บุคลากรที่เก่ียวข้องทางการท่องเที่ยวมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ

ท่องเที่ยว ส่งเสริมให้สามารถบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่ายการท่องเที่ยวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. บ้านพักโฮมสเตย์ผ่านการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย อย่างน้อย 20 หลัง 
3. สถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจหลักการฮาลาล และสามารถ
ดำเนินการจัดการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามหลักการฮาลาลได้ 
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ถูกทำลายและร่วมกันอนุรักษ์มากขึ้น 
5. มีชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร อย่างน้อย 1 ชุมชน 
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6. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

จังหวัดสตูลมีการขยายตัวของรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนและมี
การกระจายรายได้สู่ชุมชนมากข้ึน 
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แบบ จ.1-1 
โครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว 
การเกษตรและ การค้าสู่อาเซียนที่เติบโตต่อเนื่อง 

แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   
และต่อเนื่องโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวสู่ตลาดการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
หัวข้อ รายละเอียด 

1.ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอุทยาน 
ธรณีโลกสตูล 

๒. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

        ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เพ่ือให้การท่องเที่ยว
ของประเทศไทยสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดการเจริญเติบโต
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทสำคัญใน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเพราะนอกจากจะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็น
อันดับหนึ่งของการค้าบริการรวมของประเทศแล้วยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิด
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมายอาทิโรงแรมและที่พักภัตตาคารร้านอาหารร้าน
จำหน่ายของที่ระลึก และสินค้าพ้ืนเมืองซึ่งก่อให้เกิดการลงทุนการจ้างงานและการ
กระจายรายได้ท้องถิ่นในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศในรูปเงินตรา
ต่างประเทศปี ละหลายแสนล้ านบาทรวมทั้ งสร้างกระแสเงินหมุน เวียน
ภายในประเทศจากคนไทยเที่ยวไทยนับแสนล้านบาทเช่นเดียวกัน 
        จังหวัดสตูลก็เป็นพ้ืนที่หนึ่งที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง ลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นเทือกเขาหินปูน มีเกาะน้อยใหญ่และชายหาดสวยงามมีเทือกเขาและถ้ำ 
ที่เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกที่พบเป็นบันทึกหลักฐานของโลกใต้ทะเลเมื่อ 500 
ล้านปีมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม และหลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเล อาทิ เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง ราวี เกาะบุโหลน ปราสาท
หินพันยอด รวมถึงหาดสันหลังมังกร ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางบก 
เช่น ถ้ำภูผาเพชร ถ้ำเจ็ดคต น้ำตกวังสายทอง และถ้ำเลสเตโกดอนเป็นต้น กระทั่ง 
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561ยูเนสโก ได้ประกาศให้จังหวัดสตูลเป็นอุทยานธรณี
ระดับโลก (Satun UNESCO Global Geopark) มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 2,571.21 
ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 4 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอทุ่งหว้า อำเภอมะนัง 
อำเภอละงู และอำเภอเมืองสตูลส่งผลให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้ความ
สนใจมาเที่ยวจังหวัดสตูลมากขึ้นในปี 2560 จำนวน 1.4 ล้านคน มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 8.03 พันล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้าคิดเป็น 6.22% (กฤษฎา รัต
นพฤกษ์ อ้างถึงใน หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที ่ 38 ฉบับที ่ 3,401 วันที ่ 
16-19 กันยายน 2561) 
        ดังนั้นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาประเทศตามนโยบายของ
รัฐบาล ซึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวนั้น บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวทั้ง
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ผู้ประกอบการ พนักงานผู้ให้บริการ ชุมชน หรือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของแหล่ง
ท่องเที่ยว ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้การท่องเที่ยวมีคุณภาพ ในการนี้ 
วิทยาลัยชุมชนสตูล จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพ่ือ
รองรับการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล เพ่ือการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้าน
การท่องเที่ยวทั้งระบบ ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในด้านการให้บริการ
นักท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. พัฒนาศักยภาพการให้บริการของมัคคุเทศก์ ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ
ด้านการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพสูงขึ้นเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวจากทั้งในและ
ต่างประเทศ 
2. เพ่ือให้เกิดความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3 ของการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว 

5. พื้นที่เป้าหมาย พ้ืนที่ในจังหวัดสตูล 

6. กิจกรรมที่สำคัญของ
โครงการ 

จำนวน  2 กิจกรรม งบประมาณ 4,426,400 บาท 
รวม  งบลงทุน    -      บาท 
       งบดำเนินการ 4,426,400 บาท 

6.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 

 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
 

 
 
 

 
  หน่วยดำเนินการหลัก 

หน่วยดำเนินการร่วม 

ฝึกอบรมหลักสูตรด้านมัคคุเทศก์   
งบประมาณ 1,687,400 บาท 
     งบดำเนินงาน 1,687,400 บาท 
     งบลงทุน      -       บาท 
ดร.วรรณดี  สุธาพาณิชย์ 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล 
โทรศัพท์  074 711958                   
โทรสาร 074 772116 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-7357115 
E-mail: wandee@hotmail.com 
วิทยาลัยชุมชนสตูล 
1. กรมการท่องเที่ยว 
2. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล 

๖.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
  งบประมาณ 
 

 
  ผู้รับผิดชอบหลัก 

 
 
 
 

พัฒนาทักษะอาชีพการบริการด้านการท่องเที่ยว 
งบประมาณ 2,739,000 บาท 
    งบดำเนินงาน 2,739,000 บาท 
    งบลงทุน -       บาท 
ดร.วรรณดี  สุธาพาณิชย์ 
ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล 
โทรศัพท์  074 711958                   
โทรสาร 074 772116 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-7357115 



แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบบัทบทวน 
 

355 

หัวข้อ รายละเอียด 
 
  หน่วยดำเนินการหลัก 
  หน่วยดำเนินการร่วม 

E-mail: wandee@hotmail.com 
วิทยาลัยชุมชนสตูล 
5. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล  
6. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล 
7. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 

7. หน่วยดำเนินงาน วิทยาลัยชุมชนสตูล 
8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ  2564 (1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64) 

9. งบประมาณ งบประมาณ 4,426,400 บาท 

10. ผลผลิต (Output) 1. ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “มัคคุเทศก์ท่ัวไป (ต่างประเทศ)” จำนวน 40 คน 
2. ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร“อาสาสมัครผู้นำเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล” 
จำนวน 100 คน    
3. ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร “นวดไทยเพ่ือสุขภาพ 150 ชั่วโมง” จำนวน 20 คน 
4. ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร “นวดฝ่าเท้าเพ่ือสุขภาพ 60 ชั่วโมง” จำนวน 20 คน 
5. ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ภาษาจีนเพ่ือการ
ท่องเที่ยว และภาษามลายูเพ่ือการท่องเที่ยว” จำนวน 100 คน 
6. ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร “พนักงานบริการในร้านอาหาร” จำนวน 100 คน 
7. ผู้ผ่านการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของพนักงานด้านขนส่ง จำนวน 100 คน 
8. ผู้ผ่านการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการ SME เพ่ือการท่องเที่ยว จำนวน 20 คน 
9. อบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือพลังงานทดแทนจากโซล่าเซลล์จำนวน 50 คน 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการให้บริการเพ่ือการท่องเที่ยว 
ส่งผลให้มกีารบริการคุณภาพมากขึ้นสร้างความประทับใจกับนักท่องเที่ยวทำให้
มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น 

2. ผู้ผ่านการอบรมมีอาชีพ ชุมชน ผู้ประกอบการมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้น 
3. จังหวัดสตูลมีการขยายของรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
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แบบ จ.1-1 
โครงการแบบย่อ (Project idea) 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลกการท่องเที่ยว 
การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตต่อเนื่อง 
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 5 :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รองรับ
เส้นทางท่องเที่ยว ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคและต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล 

(Satun Global Geopark)  
2. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

     ตามที่ยูเนสโกได้รับรองอุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลก หรือ 
SATUN UNESCO GLOBAL GEOPARK แห่งแรกของประเทศไทย และ
เป็นอุทยานธรณีโลกท่ี 36 ของโลก ทำให้เกิดการกระตุ้นในเชิงท่องเที่ยว
ให้กับจังหวัดสตูลเป็นอย่างมาก จำเป็นต้องพัฒนาโครงข่ายเส้นทางการ
คมนาคมเพ่ือรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ที่เดินทางมา
สัมผัสอุทยานธรณี โลกแห่งนี้  ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบจึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดสร้างการคมนาคมที่
สะดวกสบาย หรือมีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้เส้นทางแก่
นักท่องเที่ยว 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่  
    นักท่องเที่ยว 
2. เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นท่ีมากขึ้น 
3. เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 
4. จัดทำป้ายให้ข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ภูมิอากาศ  
    ข้อมูลการเดินทาง รวมไปถึงข้อมูลด้านความปลอดภัยให้กับ 
    นักท่องเที่ยว สามารถรองรับการแสดงผลได้หลายภาษา 
5. จัดทำกล้องตรวจสอบความผิดปกติบนเส้นทาง เช่น ตรวจสอบสภาพ 
    จราจร ตรวจสอบรถที่วิ่งสวนทาง จอดรถในพื้นที่ห้ามจอด หรือจอด 
    รถในเส้นทางหลัก เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ เพ่ิมความปลอดภัยให้กับ 
    นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นท่ี 

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ถนนได้รับปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน จำนวน 2 แห่ง 

5. พื้นที่เป้าหมาย 1. ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนบ้านนา – ละงู อำเภอทุ่งหว้า จังหวัด
สตูล ไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เช่น น้ำตกธารปลิว ถ้ำเลสเตโกดอน 
แหล่งฟอสซิลสโตรมาโตไลน์เขาน้อย หาดราไว พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ 
2. ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนศาลากันตง – ตำมะลัง ไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยว พิพิธภัฑสถานแห่งชาติสตูล คฤหาสน์กูเด็น หาดทรายยาว และ
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หัวข้อ รายละเอียด 
ท่าเทียบเรือตำมะลังไปยังเกาะหลีเป๊ะ 
3. ในทางหลวงหมายเลข 406 ตอนค่ายรวมมิตร - คลองขุด ในพ้ืนที่
จังหวัดสตูล 

6. กิจกรรมหลักของโครงการ 
 

 

จำนวน  2  กิจกรรม  งบประมาณรวม 50,000,000 บาท 
รวม  งบลงทุน          50,000,000 บาท 
งบดำเนินงาน           -           บาท 

6.1  กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

    งบประมาณ 
 
 

 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
 
 

    หน่วยดำเนินการหลัก 
 

งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 404  
ตอนบ้านนา – ละงู อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
ระหว่าง กม.62+200 – กม.66+500 
ระยะทาง 4.300 กม. ความกว้างผิวทาง 12 ม. 
งบประมาณ                  20,000,000 บาท 
     งบดำเนินงาน                  -           บาท 
     งบลงทุน                 20,000,000 บาท 
ชื่อ นายธนัตถ์  รามแก้ว   
ตำแหน่ง  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล 
เบอร์โทรศัพท์ 074 - 772139    เบอร์มือถือ 080-7061942 
แขวงทางหลวงสตูล 

6.2  กิจกรรมหลักท่ี 2 
งบประมาณ 

 
 

 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
    
 

    หน่วยดำเนินการหลัก 
     

 

งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406  
ตอนศาลากันตง – ตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 
ระหว่าง กม.92+974 –กม.94+700 
ระยะทาง 1.726 กม. ความกว้างผิวทาง 10.00 ม. และ 
ระหว่าง กม.94+790 – กม.99+890 
ระยะทาง 5.040 กม. ความกว้างผิวทาง 10.00 ม. 
ระยะทางรวม 6.766 กม. 
งบประมาณ                  30,000,000 บาท 
     งบดำเนินงาน                  -           บาท 
     งบลงทุน                 30,000,000 บาท 
ชื่อ นายธนัตถ์  รามแก้ว   
ตำแหน่ง  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล 
แขวงทางหลวงสตูล 
 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงสตูล 

8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ  2564 

9. งบประมาณ งบประมาณ 50,000,000 บาท 
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10. ผลผลิต (Output) 
 
 
 

1.  งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 404  
     ตอนบ้านนา – ละงู อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
2.  งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406  
     ตอนศาลากันตง – ตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

 
 

 

1. สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เกิดความปลอดภัยต่อ 
    ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและท่องเที่ยว 
2. จังหวัดสตูลมีสถานท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงธรณี เชิงวัฒนธรรม 

เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ และ 
    เพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับโลก 

 3. ผู้ใช้เส้นทางและประชาชนในพื้นท่ีมีความสะดวกในการเดินทาง 
 4. บริหารจัดการจราจรให้เป็นไปอย่างคล่องตัว 
 5. ลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ จ.1-1 
โครงการแบบย่อ (Project idea) 
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลกการ
ท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตต่อเนื่อง 
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 5 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รองรับ
เส้นทางท่องเที่ยว ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพ่ือเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 
2. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและใกล้ชิด
เป็นองค์ประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยวในการเดินทางมาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบจึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดสร้างการคมนาคมที่
สะดวกสบาย หรือมีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกโครงสร้าง
พ้ืนฐานขึ้นใน  แหล่งท่องเที่ยว เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ระบบ
การสื่อสารต่างๆ เพ่ือให้นักท่องเที่ ยวมีความพึงพอใจและ
ประทับใจ แต่ เนื่องจากในปัจจุบันถนนสายทางเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูลมีความชำรุดเสื่อมโทรมโดยน้ำได้กัดเซาะผิวจราจรทำให้หลุด
ร่อนและมีน้ำขัง  อีกทั้งน้ำไหลซึมลงสู่โครงสร้างถนนทำให้ชั้น
โครงสร้างเสียหายเกิดการยุบตัว  เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุในการ
สัญจรจึงมีความจำเป็นในการบำรุงรักษาดูแลถนนให้อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้เพ่ือความปลอดภัยในการคมนาคม  อีกทั้งส่งผลให้
ราษฎรในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี   รวมทั้ งสามารถส่งเสริม
เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวอีกด้วยทั้งนี้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การ
พัฒนาภาค การพัฒนาเมือง และการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ  ได้
กำหนดแนวทางการพัฒนาเมือง ระบบคมนาคม ประกอบกับ
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประเด็นยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาโครงข่ายคมนาคม/ระบบโลจิ
สติกส์ และวางระบบป้องกันสาธารณภัย  รวมถึงพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒มาตรา ๑๗ (๑๖)  กำหนดให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองในการ
สร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กร
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หัวข้อ รายละเอียด 
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ่ืนจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมเพ่ือเข้า 
สู่แหล่งท่องเที่ยวขึ้น  เพ่ือซ่อมสร้างสายทางการคมนาคมเพ่ิม
ศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล สู่แหล่งท่องเที่ยวขึ้น  เพ่ือซ่อม
สร้างสายทางการคมนาคมเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ -เพ่ือบำรุงรักษาดูแลถนนให้ได้มาตรฐานและสามารถใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลอย่างสะดวก
และปลอดภัย 
-เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเที่ ยวและเพ่ิ มรายได้ ให้แก่
ประชาชนในพื้นท่ี 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

เส้นทางคมนาคมได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน 2 เส้นทาง 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  เส้นทางท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทสตูล 

6.  กิจกรรมหลักของโครงการ จำนวน 2 กิจกรรม งบประมาณรวม 32,500,000.00 บาท 
รวม งบลงทุน        32,500,000.00 บาท 
งบดำเนินงาน             -            บาท 

7.  หน่วยงานดำเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทสตูล 
8.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ  2564 
9.  งบประมาณ 32,500,000.00 บาท 

10.  ผลผลิต (output) จังหวัดสตูลมีถนนทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวใช้งานได้ตลอดปี 
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

- นักท่องเที่ยวมีความสะดวกและปลอดภัยในการท่องเที่ยว 
- ทำให้เกิดการหมุนเวียนของกระแสเงินในจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ จ.1-1 
โครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลก     
การท่องเที่ยว การเกษตร  และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง   
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แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 5 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รองรับ
เส้นทางท่องเที่ยว ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว 

        ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินทางถนน 

2. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

      เนื่องจากแขวงทางหลวงชนบทสตูลได้ดำเนินการสำรวจ
เส้นทางโครงข่ายในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบท
สตูลพบว่ามีสายทางจำนวน 4 สายทาง ได้แก่ สาย สต.4020 
แยก ทล.4052 – บ้านบากันโต๊ะทิด อำเภอละงู จังหวัดสตูล , 
สาย สต.6031 บ้านบ่อเจ็ดลูก – บ้านบุโบย ถึง สาย สต.5030 
เทศบาลตำบลกำแพง – บ้านสนกลาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ,
สาย สต.4004 แยก ทล. 4137 – น้ำตกดาวกระจาย อำเภอควน
กาหลง,อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล , สาย สต.5025 แยก ทช.สต.
3007 – บ้านเหนือคลอง อำเภอละงู,อำเภอมะนัง,อำเภอควน
กาหลง จังหวัดสตูล เส้นทางข้างต้นเป็นเส้นทางที่สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง เนื่องจาก
ผู้ใช้เส้นทางสามารถใช้เป็นเส้นทางลัดทางเลี่ยงในการสัญจรเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยว แหล่งเกษตรกรรม และแหล่งชุมชน โดยจากการ
สำรวจพบว่าบริเวณตลอดแนวของเส้นทางไม่มีการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างในการสัญจรในช่วงเวลากลางคืน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการสัญจรไปมาให้มีความสะดวกและปลอดภัยทั้ง
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเพ่ือพัฒนาด้านการ
คมนาคมให้มีความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น แขวงทางหลวง
ชนบทสตูลจึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดสตูล 
เพ่ือนำงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไปดำเนินการแก้ไขเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการสัญจร 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ – เพ่ือพัฒนาเส้นทางให้แก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัย 
– เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ประชาชนใน
พ้ืนที ่
– เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 
 

4.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

–ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย สต.4020 แยก 
ทล.4052 – บ้านบากันโต๊ะทิด อำเภอละงู จังหวัดสตูล , สาย สต.
6031 บ้านบ่อเจ็ดลูก – บ้านบุโบย ถึง สาย สต.5030 เทศบาล
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หัวข้อ รายละเอียด 
 
 

ตำบลกำแพง – บ้านสนกลาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ,สาย สต.
4004 แยก ทล. 4137 – น้ำตกดาวกระจาย อำเภอควนกาหลง,
อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล , สาย สต.5025 แยก ทช.สต.3007 – 
บ้านเหนือคลอง อำเภอละงู,อำเภอมะนัง,อำเภอควนกาหลง 
จังหวัดสตูล จำนวน 4  แห่ง 

5. พื้นที่เป้าหมาย  -  สาย สต.4020 อำเภอละงู ,สาย สต.6031ถึง สาย สต.5030 
อำเภอละงู,สาย สต.4004 อำเภอควนกาหลง,อำเภอมะนัง , สาย 
สต.5025 อำเภอละงู, อำเภอมะนัง, อำเภอควนกาหลง 
 

6. กิจกรรมหลัก เพ่ิมประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทาง
ถนน 
 

6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย สต.4020 แยก 
ทล.4052 – บ้านบากันโต๊ะทิดอำเภอละงู จังหวัดสตูลจำนวน 1 
แห่ง 
20,000,000.–บาท 
แขวงทางหลวงชนบทสตูล 
- 

6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย สต.6031 บ้าน
บ่อเจ็ดลูก – บ้านบุโบย อำเภอละงู จังหวัดสตูล ถึง สาย สต.
5030 เทศบาลตำบลกำแพง – บ้านสนกลาง อำเภอละงู จังหวัด
สตูล จำนวน 1 แห่ง 
20,000,000.–บาท 
แขวงทางหลวงชนบทสตูล 
– 

6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย สต.4004 แยก
ทางหลวงหมายเลข 4137 – น้ำตกดาวกระจาย อำเภอควน
กาหลง, อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน 1 แห่ง  
24,000,000.–บาท 
แขวงทางหลวงชนบทสตูล 
– 

6.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย สต.5025 แยก 
ทช.สต.3007 – บ้านเหนือคลอง อำเภอละงู, อำเภอมะนัง, อำเภอ
ควนกาหลง จังหวัดสตูล จำนวน 1 แห่ง 
24,000,000.–บาท 
แขวงทางหลวงชนบทสตูล 

7.  หน่วยงานดำเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทสตูล 
8.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง กันยายน พ.ศ.2564 
9.  งบประมาณ 88,000,000.–บาท 
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หัวข้อ รายละเอียด 
10.  ผลผลิต (output) – ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรสาย สต.4020 แยก 

ทล.4052 – บ้านบากันโต๊ะทิด อำเภอละงู จังหวัดสตูล , สาย สต.
6031 บ้านบ่อเจ็ดลูก – บ้านบุโบย ถึง สาย สต.5030 เทศบาล
ตำบลกำแพง – บ้านสนกลาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ,สาย สต.
4004 แยก ทล. 4137 – น้ำตกดาวกระจาย อำเภอควนกาหลง,
อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล , สาย สต.5025 แยก ทช.สต.3007 – 
บ้านเหนือคลอง อำเภอละงู,อำเภอมะนัง,อำเภอควนกาหลง 
จังหวัดสตูล จำนวน 4 แห่งแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 
1.17.2 

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

– ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
– ประชาชนผู้ท่ีใช้เส้นทางในการสัญจรได้รับความพึงพอใจจากการ
ดำเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ จ.1-1 

โครงการแบบย่อ  (Project  Idea) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว  
การเกษตร  และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตต่อเนื่อง 
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 6 : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีในการ
แปรรูป  และการสร้างคุณค่าเพ่ือการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน     

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์แบบประณีต  (Intensive  Farm) 
2. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 
 

1. การเพ่ิมผลผลิตด้านการเลี้ยงโคเนื้อ-แพะเนื้อ  และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ     
โคเนื้อ-แพะเนื้อ  จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านพันธุ์สัตว์  
ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์  ด้านการบริหารจัดการฟาร์ม  และด้านการตลาด  และ   
ที่สำคัญอีกด้านหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ ด้านอาหารสัตว์ เพราะเป็นต้นทุนการผลิตที่
มากกว่า  70  %  ของต้นทุนทั้งหมด  เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ-แพะเนื้อ  ต้อง
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต  ในการทำฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อ-
แพะเนื้อแบบประณีต (Intensive  Farm)  และได้รับการสนับสนุนพืชอาหารสัตว์
พันธุ์ดี เพ่ือจัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีเป็นต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับเกษตรกรเครือข่ายรายอ่ืน ๆ 
2. การเพ่ิมผลผลิตด้านการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองและเป็ดเทศเพ่ือเป็นอาชีพเสริม
ให้กับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย  จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาและยกระดับการ
เลี้ยงจากเดิมที่ปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ  เป็นการเลี้ยงที่มีระบบการ
ป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  ผสมผสานกับการทำสวนยางพารา  
สวนปาล์มน้ำมัน  สวนผลไม้  และการเกษตรอย่างอ่ืน  โดยใช้วัตถุดิบอาหาร
สัตว์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น  เพ่ือลดต้นทุนการผลิต  สอดคล้องกับวิถีชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580)  ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน  มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ ประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า  ให้ความสำคัญกับการเพ่ิมผลิต
ภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร   
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 ทิศทางการพัฒนาภาคใต้  
โดยมีแนวทางพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาค โดยส่งเสริมการทำ
การเกษตรแบบผสมผสาน  ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีการใช้ 

 
 
 
 
 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
2. ความสำคัญของโครงการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ  
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หลักการและเหตุผล  (ต่อ) 
 

ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่
ของภาค เช่น ข้าว ไม้ผล  และปศุสัตว์  ให้เป็นสินค้ามูลค่าสูงและได้มาตรฐาน
ส่งออก 
5. แผนพัฒนาจังหวัดสตูล  การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
อุทยานธรณีโลกสตูล  การท่องเที่ยว  การเกษตร  และการค้าสู่อาเซียน   

3. วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ 

๑. เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยี  การผลิตโคเนื้อ- 
    แพะเนื้อแบบประณีต  (Intensive Farm)  ,  และการผลิตไก่พ้ืนเมืองและ 
    เป็ดเทศเป็นอาชีพเสริมรายได้  ที่ผสมผสานกับการทำการเกษตรอย่างอ่ืน 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  ด้วยการนำพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี  ที่เหมาะสม 
    กับสภาพพ้ืนที่  มาใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ-แพะเนื้อ  ,  และการนำวัตถุดิบ-    
    อาหารสัตว์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น  มาใช้ในการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองและเป็ดเทศ   
3. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับโคเนื้อ-แพะเนื้อ , ไก่พ้ืนเมือง-เป็ดเทศ 
4. เพ่ือลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยผลผลิต 
5. เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร  และสร้างความม่ันคงทางด้านรายได้ 
   ของเกษตรกรรายย่อย  และเกษตรกรที่มีรายได้น้อย 

4.ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ 
    (โคเนื้อ-แพะเนื้อ  ,  ไก่พ้ืนเมือง-เป็ดเทศ)  ของกลุ่มเกษตรกร 
    ผู้เลี้ยงโคเนื้อ-แพะเนื้อ  ,  ผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง-เป็ดเทศ 
    ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ร้อยละ 20 
2. มูลค่ารวมของผลผลิตทางการเกษตรใหม่ของจังหวัด 
    (โคเนื้อ-แพะเนื้อ , ไก่พ้ืนเมือง-เป็ดเทศ) ของกลุ่มเกษตรกร 
    ผู้เลี้ยงโคเนื้อ-แพะเนื้อ , ผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง - เป็ดเทศ 
    ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ร้อยละ 20 

5. พื้นที่เป้าหมาย พ้ืนที่ในการดำเนินการ   
พ้ืนที่  7  อำเภอ  ของจังหวัดสตูล 

6. กิจกรรมหลักของโครงการ จำนวน  4  กิจกรรม  งบประมาณรวม  977,700  บาท 
     รวม    งบลงทุน              -        บาท 
              งบดำเนินงาน  977,700  บาท 

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 
      งบประมาณ 
 
 
     
 

การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อแบบประณีต   
(Intensive Farm)   
งบประมาณ  208,580  บาท 
     งบดำเนินงาน 208,580  บาท 
     งบลงทุน        -        บาท 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

  ผู้รับผิดชอบหลัก ชื่อ  นายอรรถพล  แสนพันทา ตำแหน่ง  ปศุสัตว์จังหวัดสตูล 
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      ผู้รับผิดชอบร่วม 
 
 
      หน่วยงานดำเนินการหลัก 
      หน่วยดำเนินการร่วม 

 

เบอร์โทรศัพท์  0-7471-1357 เบอร์มือถือ  086-1261238 
ชื่อ  นายจักพงษ์  ขานโบ  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา 
       อาหารสัตว์สตูล 
เบอร์โทรศัพท์  0-7479-7070 เบอร์มือถือ  093-7181724 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล 
1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล 

6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 
      งบประมาณ 
 
 
      ผู้รับผิดชอบหลัก 
 
      ผู้รับผิดชอบร่วม 
 
 
      หน่วยงานดำเนินการหลัก 
      หน่วยดำเนินการร่วม 
 

การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตแพะเนื้อแบบประณีต   
(Intensive Farm)   
งบประมาณ  208,580  บาท 
     งบดำเนินงาน 208,580  บาท 
     งบลงทุน        -        บาท 
ชื่อ  นายอรรถพล  แสนพันทา ตำแหน่ง  ปศุสัตว์จังหวัดสตูล 
เบอร์โทรศัพท์  0-7471-1357 เบอร์มือถือ  086-1261238 
ชื่อ  นายจักพงษ์  ขานโบ  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา 
       อาหารสัตว์สตูล 
เบอร์โทรศัพท์  0-7479-7070 เบอร์มือถือ  093-7181724 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล 
1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล 
 

6.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 
      งบประมาณ 
 
 
      ผู้รับผิดชอบหลัก 
 
 
      ผู้รับผิดชอบร่วม 
 
 

การผลิตท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์  เพ่ือสนับสนุนการจัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์ 
ให้กับกลุ่มเกษตรกรต้นแบบด้านการผลิตโคเนื้อ  และด้านการผลิตแพะเนื้อ 
งบประมาณ  204,000  บาท 
     งบดำเนินงาน 204,000  บาท 
     งบลงทุน        -        บาท 
ชื่อ  นายจักพงษ์  ขานโบ  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา 
       อาหารสัตว์สตูล 
เบอร์โทรศัพท์  0-7479-7070 เบอร์มือถือ   093-7181724 
ชื่อ  นายอรรถพล  แสนพันทา ตำแหน่ง  ปศุสัตว์จังหวัดสตูล 
เบอร์โทรศัพท์  0-7471-1357 เบอร์มือถือ  086-126123 

 
 
 
 
 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
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       ผู้ประสานงาน 
 
      หน่วยงานดำเนินการหลัก 
      หน่วยดำเนินการร่วม 

 

ชื่อ นายจักรี  เทศอาเส็น  ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ 
เบอร์โทรศัพท์  0-7471-1357 เบอร์มือถือ    095-9694199 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล 
1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล 
๒. .............................................................. 

6.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
 
      งบประมาณ 
 
 
      ผู้รับผิดชอบหลัก 
 
 
      ผู้รับผิดชอบร่วม 
 
      ผู้ประสานงาน 
 
      หน่วยงานดำเนินการหลัก 
       
 
      หน่วยดำเนินการร่วม 

การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตไก่พ้ืนเมืองและเป็ดเทศ 
เพ่ือเป็นอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรที่มีรายได้น้อย 
งบประมาณ  356,540  บาท 
     งบดำเนินงาน 356,540  บาท 
     งบลงทุน        -        บาท 
ชื่อ  นายอรรถพล  แสนพันทา ตำแหน่ง  ปศุสัตว์จังหวัดสตูล 
เบอร์โทรศัพท์  0-7471-1357 เบอร์มือถือ  086-1261238 
ชื่อ  นายจักพงษ์  ขานโบ  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา 
       อาหารสัตว์สตูล 
เบอร์โทรศัพท์  0-7479-7070 เบอร์มือถือ  093-7181724 
ชื่อ  นายจักรี  เทศอาเส็น  ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ 
เบอร์โทรศัพท์  0-7471-1357 เบอร์มือถือ    095-9694199 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล 
เบอร์โทรศัพท์  0-7471-1357 เบอร์มือถือ    095-9694199 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล 
1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล 
 

7. หน่วยดำเนินงาน 1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล 
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล 

8. ระยะเวลา ปีงบประมาณ  2564 

9. งบประมาณ งบประมาณ  977,700  บาท 

10. ผลผลิต  (Output) 1. เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร  ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ 
และเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อ-แพะเนื้อแบบประณีต  (Intensive  Farm) 
จำนวน  160  ราย   
2. เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร  ได้รับการสนับสนุนท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์
ดี 
ที่ทางราชการเป็นผู้ผลิต  เพื่อจัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์ต้นแบบ  
จำนวน  160  ราย 
3. เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร  ผู้มีรายได้น้อย  ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง 
องค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตไก่พ้ืนเมืองและเป็ดเทศ จำนวน  280  ราย    

หัวข้อ รายละเอียด 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. เกษตรกรมีความรู้  ความเข้าใจ  และทักษะในการเลี้ยงโคเนื้อ-แพะเนื้อ   
    แบบประณีต  (Intensive  Farm) 
2. เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยมีความรู้  ความเข้าใจ  และทักษะในการเลี้ยง 
   ไก่พ้ืนเมืองและเป็ดเทศ  ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
3. เกษตรกรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  ทั้งทางด้านปริมาณและ 
    คุณภาพให้มากข้ึน 
4. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตให้น้อยลง 
5. เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน  และมีความม่ันคงทางอาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ จ.1-1 
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โครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลกสตูล  
การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 6 : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี  
 ในการแปรรูป และสร้างคุณค่าเพ่ือการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ปลากะพงขาวและปลากะรัง) แบบพัฒนา                 

ในบ่อดิน 
๒. ความสำคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 
 

        ปลาทะเลหรือปลาน้ำกร่อยเป็นสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ 
เนื่องจากเป็นอาหารที่ทีคุณค่าทางโภชนาการสูง จึงนิยมบริโภคกันอย่าง
แพ ร่ ห ล าย  แต่ ใน ปั จ จุ บั น ปั ญ ห าความ เสื่ อ ม โท รมของท ะ เล ได้ ท วี  
ความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ปริมาณสัตว์น้ำจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  
มีแนวโน้มลดต่ำลง จึงมีการเพาะเลี้ยงปลาทะเลชายฝั่งเพ่ิมมากขึ้น จากข้อมูล
สถิติกรมประมงปี 2560 จังหวัดสตูลมีจำนวนฟาร์มเลี้ยงปลาน้ำกร่อยรวม
ทั้งสิ้น 1,180 ฟาร์ม ผลผลิตรวม 548.87 ตัน มูลค่ารวม 101,344.55  
พันบาท จำแนกเป็นฟาร์มเลี้ยงปลากะรัง 504 ฟาร์ม ผลผลิตรวม 209.54 
ตัน มูลค่ารวม 47,895.97 พันบาท และฟาร์มเลี้ยงปลากะพง 676 ฟาร์ม 
ผลผลิตรวม 339.33 ตัน มูลค่ารวม 53,448.58 พันบาท แต่ในปัจจุบัน
ผลผลิตการเพาะเลี้ยงปลาทะเลหรือปลาน้ำกร่อยของจังหวัดสตูลมีแนวโน้ม
ลดลงเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพ่ือให้มีปริมาณปลาทะเลเพียงพอต่อความต้องการ 
จึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงปลาทะเลเป็นอาชีพและมีรายได้อย่างยั่งยืน 
สามารถเพ่ิมรายได้แก่เกษตรกรและชาวประมงพ้ืนบ้านอีกทางหนึ่ง 

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแบบพัฒนาเชิงพาณิชย์ 
2. เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีการเลี้ยงแบบพัฒนา 

4. ตัวช้ีวัดและ                       
ค่าเป้าหมาย 

1. เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ ำที่ ดี  GAP                  
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 
2. เพ่ิมรายได้แก่ครัวเรือน จากการเลี้ยงปลากะพงขาวและปลากะรัง 
 

5. พื้นที่เป้าหมาย 
 

เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาว จำนวน 2 กลุ่มๆ ละ 30 ราย รวมเป็น 60 ราย 
และ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะรัง จำนวน 1 กลุ่ม 30 ราย ในพ้ืนที่ 4 อำเภอ
ชายฝั่ง ได้แก่ อำเภอเมืองสตูล  อำเภอท่าแพ อำเภอละงู  อำเภอทุ่งหว้า 

6. กิจกรรมหลักของ
โครงการ 
 

จำนวน…2….กิจกรรม  งบประมาณรวม……500,200……….บาท 
รวม  งบลงทุน………-……….บาท 
       งบดำเนินงาน……500,200………บาท 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
      งบประมาณ 
 

      
     ผู้รับผิดชอบหลัก 

 
ผู้รับผิดชอบร่วม      
 
                         

      
 
 

 
หน่วยดำเนินการหลัก 
หน่วยดำเนินการร่วม 
 

ส่งเสริมการเลี้ยงปลากะพงขาวแบบพัฒนาในบ่อดิน 
งบประมาณรวม…296,500………….บาท 
รวม  งบลงทุน………-………….บาท 
       งบดำเนินงาน………296,500…………บาท 
ชื่อ…นายโสภณ…อ่อนคง………… ตำแหน่ง   ประมงจังหวัดสตูล……….… 
เบอร์โทรศัพท…์…074-772201…เบอร์มือถือ…081-9904552……… 
1. ชื่อ นายอดุลย์ แมเร๊าะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
อันดามันตอนล่าง (สตูล)  
เบอร์โทรศัพท…์…074 - 740136…เบอร์มือถือ…062 - 0561999  …. 
2. ชื่อ นางสาวพัชรี ซุ่นสั้น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง  
เบอร์โทรศัพท…์…075 – 274077-8………………เบอร์มือถือ…-  ………… 
 
1. …ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)… 
2. …ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง … 

6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
      งบประมาณ 
 

      
     ผู้รับผิดชอบหลัก 

 
ผู้รับผิดชอบร่วม      
 
                         

      
 
 

    
หน่วยดำเนินการหลัก 
หน่วยดำเนินการร่วม 
 

ส่งเสริมการเลี้ยงปลากะรังแบบพัฒนาในบ่อดิน 
งบประมาณรวม…203,700………….บาท 
รวม  งบลงทุน………-………….บาท 
       งบดำเนินงาน………203,700…………บาท 
ชื่อ…นายโสภณ…อ่อนคง………… ตำแหน่ง ประมงจังหวัดสตูล……….… 
เบอร์โทรศัพท…์…074-772201…เบอร์มือถือ…081-9904552……… 
1. ชื่อ นายอดุลย์ แมเร๊าะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
อันดามันตอนล่าง (สตูล)  
เบอร์โทรศัพท…์…074 - 740136…เบอร์มือถือ…062 - 0561999  …. 
2. ชื่อ นางสาวพัชรี ซุ่นสั้น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง  
เบอร์โทรศัพท…์…075 – 274077-8………………เบอร์มือถือ…-  ………… 
 
1. …ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)… 
2. …ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง … 

7. หน่วยดำเนินงาน สำนักงานประมงจังหวัดสตูล 
8. ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2564 
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หัวข้อ รายละเอียด 
9. งบประมาณ 500,200 บาท 
10. ผลผลิต (Output) 1. เกษตรกรรวมกลุ่ม จำนวน 3 กลุ่ม รวม 90 ราย 

2. เกษตรกรได้รับความรู้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
(Outcome ) 
 

1. ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำใช้เทคโนโลยีในการผลิตสัตว์น้ำ 
2. เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี  GAP  
     การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

แบบ จ.1-1 
โครงการแบบย่อ (Project idea) 
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        ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลก 
        การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตต่อเนื่อง 

แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ ๗ : สร้างความม่ันคงทางอาหาร ด้วยกลไกการสนับสนุนเศรษฐกิจ
ชุมชน ฐานรากการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

        ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2  : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
2. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

          รัฐบาลกำหนดกรอบการพัฒนาประเทศระยะยาว 
(ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579)  เพื่อนำพาประทศ
ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน มุ่งหวังให้เกิดความมั่นคงในทุกมิติ   
โดยกำหนดยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง
ของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตสำนึกของคนในชาติ
ให้มีความจงรักภักดี และธำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
กระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้ความสำคัญโดยมีเป้าประสงค์ให้
ประชาชนในชาติมีความหวงแหน ธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ ปกป้องและเชิดชูสถาบันสถาบันหลักของชาติ มีการ
ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเสริมสร้างการ
พัฒนาในระดับพื้นที่ ส่งเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดจึงได้นำนโยบายของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวงมหาดไทยมาขยายผลผ่าน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสตูล โดยได้น้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพราะ
โครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริถือเป็นต้นแบบความสำเร็จ
เพ่ือเรียนรู้และนำมาประยุกต์เป็นแนวทางการดำเนินงานของ
องค์กร  

               จังหวัดสตูลได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนี พันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี  และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ มาขยาย
ผลการดำเนินงานในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาหลายด้าน อาทิ ด้าน
โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ด้านการสาธารณสุข ด้าน
สังคม ด้านการเกษตร         ด้านการปศุสัตว์ ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการขยายผล
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หัวข้อ รายละเอียด 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสตูล  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่าง ๆ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนิน
ชีวิต 
 เพ่ือสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
จึงได้น้อมนำโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  โดยมุ่งเน้นให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมกันทำ
การเกษตรภายในโรงเรียน และนำผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็น
อาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และมาประยุกต์ใช้และ
ขยายผลเพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน เยาวชน และชุมชนดำรงชีวิตตาม
ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง  
      พระปณิธานศาสตราจารย์  ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวาง
ควัฒน  วรขัตติยราชนารี  ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและสรรพชีวิต
ในข้อทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ  
รวมถึงพระวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโลกหนึ่งเดียว        โดย
มีพระประสงค์ ให้ โรคพิษสุนั ขบ้ าหมดไปจากประเทศไทย         
การพัฒนาเกาะหลีเป๊ะให้เป็น  Green  and  Clean  Island    มี
ความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  
(Rabies  Free  Area)  บนเกาะหลีเป๊ะ  โดยการจัดระเบียบสุนัข
จรจัด-แมวจรจัดที่ไม่มีเจ้าของ  และสุนัข-แมว  ที่มีเจ้าของ  ให้
ได้รับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  โดยการฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปี  
และการควบคุมและลดประชากรสัตว์เลี้ยง  (สุนัข-แมว)  ให้มีใน
ปริมาณที่เหมาะสม  ไม่รบกวนหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน  ของนักท่องเที่ยว  และประชาชนทั่วไป  เป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีสตูล     ซึ่ง
ได้รับการประกาศเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก  (UNESCO  
Global  Geopark) 
     ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตาม ยุทธศาสตร์ 
และนโยบายของจังหวัด จั งหวัดจึ งได้ จัดทำโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสงขลา ปี 2564 ขึ้น โดยการบูร
ณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้านการทำการเกษตร  
2 . เพ่ือส่งเสริมให้ เกิดการบูรณาการการเกษตรเพ่ืออาหาร
กลางวันกับ การเรียนการสอนในหลักสูตร 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
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บริโภคตลอดช่วงการศึกษา โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิต
ขึ้นภายในโรงเรียน มาประกอบอาหาร  
4. นักท่องเที่ยว  และประชาชนทั่วไป  มีความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน 
5. เพ่ือป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ และเพ่ือจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
6. เพ่ือสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  (Rabies  Free  Area)  
ในพ้ืนที่เกาะ 
หลีเป๊ะ 
7. เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เกาะหลี เป๊ะให้ เป็นแหล่งท่องเที่ ยวที่ ได้
มาตรฐาน  Green  and  Clean  Island 

4.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 
 
 

1.ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้วิชาการและทักษะทางการเกษตร 
จำนวน  210 ราย 
2.มีแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหาร
กลางวันในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  จำนวน 35 แหล่ง 
3. การสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์เลี้ยง และ การ
ควบคุมและลดประชากรสุนัขจรจัด-แมวจรจัด 
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดยากำจัดพยาธิ แก่สุนัข-
แมวที่มีเจ้าของ 
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดยากำจัดพยาธิแก่สุนัขจร
จัด-แมวจรจัด   
ที่ไม่มีเจ้าของ ร้อยละ 80 
- ผ่าตัดทำหมันแก่สุนัข – แมวที่มีเจ้าของ ร้อยละ 80 
- ผ่าตัดทำหมันแก่สุนัขจรจัด-แมวจรจัด  ที่ไม่มีเจ้าของ 

5.  พื้นที่เป้าหมาย  1. โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกในพ้ืนที่จังหวัดสตูล  จำนวน 35 
โรงเรียน 
2. บุคคลที่เข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้ 
    2.1 ครูที่รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน/ครูเกษตร/ครูผู้ที่
เกี่ยวข้อง จำนวน  1 คน/โรงเรียน 
    2.2 นักเรียนแกนนำ (ยุวเกษตรกรในโรงเรียน) จำนวน 5 คน/
โรงเรียน 
3. พ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะ  หมู่ที่ 7  ตำบลเกาะสาหร่าย   
อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล 

6.  กิจกรรมหลัก จำนวน 2 กิจกรรม 2,131,400 บาท 
งบดำเนินงาน 2,131,400 บาท 
งบลงทุน              -         บาท 

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 
 

     

กิจกรรมที่ 1 การขยายผลโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน
ตามแนวพระราชดำริ 
- การอบรมถ่ายทอดความรู้วิชาการและทักษะทางการเกษตร 
- การศึกษาดูงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริใน
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หัวข้อ รายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
  
        
        งบประมาณ 
  
        ผู้รับผิดชอบหลัก 
 
        หน่วยดำเนินการหลัก 
        หน่วยดำเนินการร่วม 

 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 อ.คลอง
หอยโข่ง จ.สงขลา 
- การขยายผลถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติด้านการเกษตรใน
โรงเรียน  (ฝึกปฏิบัติด้านการเกษตรในโรงเรียน เช่น ด้านพืช 
ประมง ปศุสัตว์ การแปรรูปและถนอมอาหาร เป็นต้น) 
- การติดตามและประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ       1,700,400   บาท 
งบดำเนินงาน     1,700,400   บาท 
นายวิฑูร อินทมณี   ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดสตูล   
เบอร์มือถือ 0819565655 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเกษตร
อำเภอ 

       6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         งบประมาณ 
  
        ผู้รับผิดชอบหลัก 
 
        หน่วยดำเนินการหลัก 
        หน่วยดำเนินการร่วม 

 
 

กิจกรรมที่ 2 การจัดระเบียบสุนัขจรจัด-แมวจรจัดในพื้นที่เกาะหลี
เป๊ะ 

1.การสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์เลี้ยง และ การ
ควบคุมและ ลดประชากรสุนัขจรจัด-แมวจรจัด 
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดยากำจัดพยาธิ แก่สุนัข-
แมวที่มีเจ้าของ 
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดยากำจัดพยาธิแก่สุนัขจร
จัด-แมวจรจัด   ที่ไม่มีเจ้าของ 
- ผ่าตัดทำหมันแก่สุนัข-แมวที่มีเจ้าของ 
- ผ่าตัดทำหมันแก่สุนัขจรจัด-แมวจรจัด  ที่ไม่มีเจ้าของ 
งบประมาณ  431,000  บาท 
งบดำเนินงาน 431,000 บาท                 
นายอรรถพล  แสนพันทา  ตำแหน่ง  :  ปศุสัตว์จังหวดั
สตูล 
โทรศัพท์มือถือ  :  086 - 1261238 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล   
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย 

7.  หน่วยงานดำเนินงาน สำนักงานจังหวัดสตูล 
8.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
9.  งบประมาณ งบประมาณ   2,131,400  บาท 
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หัวข้อ รายละเอียด 
10.  ผลผลิต (output) 1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้วิชาการและทักษะทางการเกษตร     

จำนวน  210 ราย 
2. มีแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหาร
กลางวันในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน จำนวน 35 
โรงเรียน/แห่ง 
3. สุนัข-แมว  ได้รับภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า 
4. อัตราการเพิ่มของประชากรสุนัขจรจัด-แมวจรจัด  ลดลง   
5. สุนัขจรจัด-แมวจรจัด  ได้รับการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้วิชาการและทักษะทางการเกษตร 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดรายได้ 
รวมถึงการประกอบอาชีพในอนาคต 
3. มีแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหาร
กลางวันในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
4. เกิดความมั่นคงด้านอาหารในโรงเรียน ครัวเรือนและชุมชน  
อย่างยั่งยืน 
5. ลดมลพิษ มลภาวะ จากสุนัขจรจัด-แมวจรจัด  
6. ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้า  
7.พ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะเป็นพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
 (RabiesFree  Area)    
8.พ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน 
Green and Clean Island   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ จ.1-1 
โครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว 
การเกษตรและการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
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แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 6 : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีในการ
แปรรูป และสร้างคุณค่าเพ่ือการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ชาติ 2 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ มหกรรมเกษตรสตูล 

2. ความสำคัญของ
โครงการ หลักการและ

เหตุผล 

               จังหวัดสตูล มีรายได้หลักมาจากภาคการเกษตร สินค้าเกษตร 
เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าว ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง จำปาดะสตูล 
(ผลไม้ GI) พืชผัก โคเนื้อ แพะเนื้อ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ และสินค้า
แปรรูป เป็นต้น ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจากการเข้า
ร่วม AEC จังหวัดสตูลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน จะมี
ผลกระทบเชิงบวกช่วยให้มีโอกาสทางการค้าในสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้น ในขณะ
ที่ผลกระทบเชิงลบทำให้สินค้าเกษตรจากอาเซียนที่มีคุณภาพดีกว่าหรือราคา
ถูกกว่าเข้ามาแข่งขันและแย่งตลาด ทำให้ ผู้ประกอบการภาคการผลิตทั้ง
ทางด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมทั้งเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรของ
จังหวัดสตูลที่มีขีดความสามารถในการผลิตต่ำจะไม่สามารถแข่งขันกับ
ประเทศที่มีขีดความสามารถในการผลิตสูงกว่าได้ ดังนั้น เกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกร ผู้ประกอบการ หรือผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวจึงต้ องเร่งหา
แนวทางเพ่ือปรับตัวเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในขณะเดียวกันต้อง
เร่งวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีความทันสมัยตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคโลกาภิวัฒน์ ส่วนเกษตรกรเองต้องปรับ
แนวคิด ปรับพฤติกรรม ใส่ใจในการผลิต เพ่ือให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น 
โดยเฉพาะด้านการผลิตสินค้าอาหารปลอดภัย ตลอดจนหาแนวทางลดต้นทุน
การผลิต นอกจากนี้เกษตรกรยังจำเป็นต้องพัฒนาให้มีทักษะการประยุกต์ใช้
องค์ความรู้และภูมิปัญญาในการจัดการการเกษตรกรรมยั่งยืน เพ่ือการพัฒนา
ชีวิตของตนเองและท้องถิ่น ให้อยู่รอด พอเพียง และมั่นคงยั่งยืน โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
     จังหวัดสตูลร่วมได้จัดทำโครงการมหกรรมเกษตรสตูล เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของจังหวัดสตูล 
และเพ่ือให้เกษตรกร ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน/นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
และนักวิชาการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาก
สำหรับการจัดงานมหกรรมเกษตรสตูล จังหวัดสตูลเน้นเรื่องการถ่ายทอด
ความรู้  เผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการ   รวมทั้ งนวัตกรรมด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เหมาะสม ส่งเสริมการทำการเกษตรโดย
ใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอยู่เดิม 

 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
 มุ่งเน้นผลผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยและมีความยั่งยืน 

รวมทั้งเตรียมความพร้อม เสริมสร้างศักยภาพการผลิตและการตลาด ให้
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ความรู้และแก่ภาคการเกษตร เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขยายตลาดไปยังภาคใต้
และประเทศใกล้เคียงต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านวิชาการ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่มีอยู่เดิม ในการทำเกษตรสมัยใหม่ 
2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ 
3. เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดสตูล 

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย - จำนวนการจัดมหกรรมเกษตรสตูล 1 ครั้ง 
- จำนวนร้านค้าจำหน่ายผลผลิตทาง การเกษตร 100 ร้าน 
- เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร นำผลผลิตทางการเกษตรมาประกวด 14 ชนิด 
500 คน/กลุ่ม 

5. พื้นที่เป้าหมาย พ้ืนที่จังหวัดสตูล 
6. กิจกรรมหลักของโครงการ กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร 

   - ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมเกษตรสตูล 
   - จัดงานมหกรรมเกษตรสตูล 
   - การสัมมาทางวิชาการ 
   - นิทรรศการ/การบริการทางวิชาการ 
งบประมาณ 1,549,300 บาท 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล 
กิจกรรมที่ 2 ประกวดพืชผลทางการเกษตร 
   - จัดการประกวดพืชผลทางการเกษตร 
งบประมาณ 253,000 บาท 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล 
กิจกรรมที่ 3 อำนวยการและประเมินผล 
   - ประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการ 
   - เตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการ 
   - ประสานงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการโครงการ 
   - ประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ 13,150 บาท 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล 

7. หน่วยงานดำเนินงาน กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการผลิตและการตลาด โดย สำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดสตูล 
กิจกรรมที่ 2 ประกวดพืชผลทางการเกษตร โดย สำนักงานเกษตรจังหวัด
สตูล 
กิจกรรมที่ 3 อำนวยการและประเมินผล โดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสตูล 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

8. ระยะเวลาในกาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มต้น เดือนตุลาคม 2563 สิ้นสุด เดือนกันยายน 2564 
9. งบประมาณ กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการผลิตและการตลาด วงเงิน 1,541,600 บาท 
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กิจกรรมที่ 2 ประกวดพืชผลทางการเกษตร วงเงิน 253,000 บาท 
กิจกรรมที่ 3 อำนวยการและประเมินผล วงเงิน 13,150 บาท 

10. ผลผลิต (Output) 1. เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร มีแหล่งประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลผลิตทางการ
เกษตรของจังหวัดสตูล 
2. มีแหล่งประชาสัมพันธ์ พบปะสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค 
ผู้ประกอบการทางการเกษตร หน่วยงานภาครัฐและส่งเสริมองค์ความรู้ทาง
การเกษตร เช่น การผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ การแปรรูปและถนอมอาหาร การ
บริหารจัดการและการตลาด เป็นต้น 
3. เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ 
สามารถนำไป 

11. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. เพิ่มศักยภาพเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในการ
ผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ 
2. เพิ่มศักยภาพในการขยายตลาดสินค้าเกษตรของจังหวัดสตูลให้เป็นที่รู้จักมาก
ยิ่งขึ้น 
3. เศรษฐกิจของชุมชนมีความม่ันคงยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ จ.1-1 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) 
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๑ : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว 
การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตต่อเนื่อง 
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 11 : ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้เติบโตสู่การสร้างเป็น       
ตราสินค้า (Branding) ให้เป็นที่รู้จัก แพร่หลาย จนมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ชาติที ่2 : ด้านความการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

หัวข้อ รายละเอียด 

๑.ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงการจำหน่ายและพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP
อุทยานธรณีโลกสตูล ในระบบ E:Commerce  

๒. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

    ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๘๐) มีกรอบแนวคิดด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนามุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ สร้างคุณค่าใหม่ใน
อนาคต ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจออนไลน์ ประหยัดต้นทุนในการทำธุรกิจ
เพราะช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ทั้งยังช่วยให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นอีกด้วย 

     จังหวัดสตูล จึงได้กำหนดในการส่งเสริมการเชื่อมโยงการจำหน่าย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP อุทยานธรณี โลกสตูล ในระบบ              
E : Commerce เพ่ือให้สามารถเป็นช่องทางที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้า 
OTOP ผ่าน E : Commerce อีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง การพัฒนาคุณภาพ 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOPเด่นของจังหวัดสตูล และผลิตภัณฑ์
ชุมชนในแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูลเสริมสร้าง
ความพร้อมในการเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ได้อย่าง
กว้างขวางยิ่งขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อเพ่ิมทักษะและศักยภาพของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOPและ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
ผ่านระบบ E : Commerce 
๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOPและ
ผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงการท่องเที่ยว อุทยานธรณีโลกสตูล 
๓. เพื่อเพ่ิมช่องทางการตลาดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
ในระบบ E : Commerceได้อย่างกว้างขวาง 
๔. เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการจำหน่าย
สินค้า ผ่านระบบE : Commerce 

๔. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

1.จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
อุทยานธรณีโลกสตูลที่จำหน่ายผ่านระบบ E : Commerce จำนวน   
150 ผลิตภัณฑ์ 
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2.รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เพ่ิมข้ึนร้อยละ1๐ต่อปี 
5. พื้นที่เป้าหมาย 
 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จังหวัดสตูล และผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยว อุทยานธรณีโลกสตูลใน  7 อำเภอ ของจังหวัดสตูล 

6. กิจกรรมหลักของโครงการ จำนวน ๓ กิจกรรม งบประมาณ………7,8๐๐,๐๐๐…..บาท 
รวม  งบลงทุน.................-........................บาท                                               
       งบดำเนินงาน.....7,8๐๐,๐๐๐........บาท 

6.๑ กิจกรรมหลักท่ี ๑  
 
 
งบประมาณ 
 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

 

ผู้รับผิดชอบร่วม 
 
 
ผู้ประสานงาน 
 
หน่วยดำเนินการหลัก 
6.2 กิจกรรมหลักท่ี ๒ 
 
 
งบประมาณ 
 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

 

ผู้รับผิดชอบร่วม 
 
ผู้ประสานงาน 
 
หน่วยดำเนินการหลัก 
6.3 กิจกรรมหลักท่ี ๓ 
งบประมาณ 
 
 
 

การฝึกอบรมเพิ่มทักษะและศักยภาพของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
OTOP อุทยานธรณีโลกสตูล ผ่านระบบ E : Commerce 
งบประมาณ.........250,๐๐๐.......บาท  
     งบดำเนินงาน...25๐,๐๐๐....บาท 
     งบลงทุน...............-.................บาท 

ชื่อ..นางศุภมาส เหล็นเรือง...ตำแหน่ง..พัฒนาการจังหวัดสตูล 
เบอร์โทรศัพท์..๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕...เบอร์มือถือ...084-8740611 
ชื่อ....นายชาตรี  รอดเสวก...ตำแหน่ง.นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พิเศษ 
เบอร์โทรศัพท์...๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕.......เบอร์มือถือ.. 091-8229268   
ชื่อ..นายณรงค์  คงแจ่ม.....ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
เบอร์โทรศัพท๐์-๗๔๗๑-๑๐๙๕...เบอร์มือถือ..098-9146451 
....สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล...... 
การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOPและผลิตภัณฑ์เชื่อมโยง
การท่องเที่ยว อุทยานธรณีโลกสตูลให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในระบบ E : Commerce 
งบประมาณ 6,45๐,๐๐๐ บาท  
     งบดำเนินงาน...6,45๐,๐๐๐.....บาท 
     งบลงทุน..............-......................บาท 

ชื่อ..นางศุภมาส เหล็นเรือง...ตำแหน่ง..พัฒนาการจังหวัดสตูล 
เบอร์โทรศัพท์..๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕...เบอร์มือถือ...084-8740611 
ชื่อ....นายชาตรี  รอดเสวก...ตำแหน่ง.นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พิเศษ 
ชื่อ..นายณรงค์  คงแจ่ม.....ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
เบอร์โทรศัพท๐์-๗๔๗๑-๑๐๙๕...เบอร์มือถือ..098-9146451 
....สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล...... 
การส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์  
งบประมาณ 1,1๐๐,๐๐๐  บาท  
     งบดำเนินงาน....1,1๐๐,๐๐๐....บาท 
     งบลงทุน................-................บาท 
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ผู้รับผิดชอบหลัก 

 
 

ผู้รับผิดชอบร่วม 
 
 
ผู้ประสานงาน 
 
หน่วยดำเนินการหลัก 

ชื่อ..นางศุภมาส เหล็นเรือง...ตำแหน่ง..พัฒนาการจังหวัดสตูล 
เบอร์โทรศัพท์..๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕...เบอร์มือถือ...084-8740611 

ชื่อ....นายชาตรี  รอดเสวก...ตำแหน่ง.นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พิเศษ 
เบอร์โทรศัพท์...๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕.......เบอร์มือถือ.. 091-8229268   
ชื่อ..นายณรงค์  คงแจ่ม.....ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
เบอร์โทรศัพท๐์-๗๔๗๑-๑๐๙๕...เบอร์มือถือ..098-9146451 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล...... 
 

7.หน่วยดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล 
8. ระยะเวลา 1 ปี เริ่มต้น ตุลาคม 256๓  สิ้นสุด กันยายน  256๔ 
9. งบประมาณ งบประมาณ  7,8๐๐,๐๐๐บาท (เงินเจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
10. ผลผลิต (Output) ๑. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ทักษะ 

และศักยภาพในการเชื่อมโยงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOPผ่าน
ระบบ E : Commerce 
๒. ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงการท่องเที่ยว อุทยาน
ธรณีโลกสตูล มีคุณภาพ และมาตรฐานมากขึ้น 
๓. สามารถเพ่ิมช่องทางการตลาดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบ     
E : Commerce ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งข้ึน 
๔. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการจำหน่ายสินค้า 
ผ่านระบบ E : Commerce 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1.รายไดก้ารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOPเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1๐ ต่อปี 
๒. มีผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
อุทยานธรณีโลกสตูลที่จำหน่ายผ่านระบบ E : Commerce 
จำนวน ๑๕๐ ผลิตภัณฑ์ 
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)  

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๒ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม อย่างสมดุล และยั่งยืน 
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 1 สร้างความรู้ ความตระหนัก จิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูลแก่ประชาชน ชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๕ : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ข้อ ๕.๑ จัดระบบ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสตูล  
2. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

            รั ฐบ าล ได้ กำหนดน โยบายการปกป้ องและ เชิ ดชู สถาบั น
พระมหากษัตริย์ ในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ทั้ งหลาย ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวาง 
รากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้าง อันจะ
ช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 

จังหวัดสตูล ได้นำนโยบายของรัฐบาลมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์  
ในการพัฒนาจังหวัด โดยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง และหลักการ
ทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัฐกาลที่ ๙ จำนวน ๒๓ ข้อ มาเป็น
หลักการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ระดับ
ครัวเรือน หมู่บ้าน ตำบล และ อำเภอ  
            กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดรับสนองพระราชดำริ โครงการ
อนุ รักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่ องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ .สธ.) ไปดำเนิ นการให้ เป็ น 
ไปตามแนวทางที่ อพ.สธ.กำหนด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและ
สร้างกระบวนการความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำ
ฐานข้อมูล  ดู แลรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้ องถิ่น  ซึ่ ง
ประกอบด้วย ๓ ฐานทรัพยากร คือ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ๘ กิจกรรม คือกิจกรรมปกปักรักษา
ทรัพยากร  กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากร  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์  กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
กิจกรรมวางแผน พัฒนาพันธุ์พืช กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
            ตามประกาศ ที่  อพ.สธ. ๕๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ โดยจังหวัด 
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๗๗ จังหวัด(รวม กทม.ด้วย) อำนาจหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

 ที่มีหัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ เป็นประธานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งและจัดทำ
แผนแม่บทของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ. พร้อมทั้ง
จัดทำแผนปฏิบัติการรายปี ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ. 
ดำเนินงานและติดตามงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและสอดคล้องกับ
แนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ใน
พ้ืนที่โครงการฯ จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานทุก ๖ เดือน 
และรายงานประจำปีงบประมาณ  แต่งตั้งคณะทำงานหรืออนุกรรมการ
เฉพาะกิจเพ่ือดำเนินงานตามแนวทางดำเนินงาน อพ.สธ. 

 

          เมื่อจังหวัดได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ.แล้ว ให้ดำเนินการ
ดังนี้ 
          ๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการ
ดำเนินโครงการ อพ.สธ. จังหวัดสตูล จำนวน ๔ คณะ ประกอบด้วย ๑)
คณะทำงานจัดทำแผนแม่บท ๒) คณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ๓) คณะทำงานขับเคลื่อนและ
สนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการใช้ประโยชน์ และ ๔)คณะทำงาน
ขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการการสร้างจิตสำนึก   

๒. จัดทำเว็บไซด์ อพ.สธ.ของจังหวัด เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน
ของ อพ.สธ.สตูล เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริ
และดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วยประวัติการเข้า
สนองพระราชดำริ คณะทำงานฯ ผลการดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์งาน 
อพ.สธ.  
           ๓.การจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.)  ระยะ ๕ ปีที่หก(๑ ต.ค.๒๕๕๙  ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔)  

           ๔. การจัดทำรายละเอียดแผนงานโครงการ เพ่ือขอรับการพิจารณา 
ให้มีพระราชวินิจฉัย และสนับสนุนไปยังแหล่งทุน (แผนปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖4 
(๑ ต.ค.๒๕๖3  ๓๐ ก.ย. ๒๕๖4)) 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ          ๑. ดำเนินงานสนองพระราชดำริตามแผนแม่บทหรือแนวทางการ
ดำเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ. 
         ๒ .สนับสนุนแผนแม่บทของจังหวัด และแผนปฏิบัติงานรายปีให้
สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ.  
         ๓. เพ่ือขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ  จังหวัดสตูล ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท ประกอบด้วย 
๘ กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ ๑ ปกปักรักษาทรัพยากร  กิจกรรมที่ ๒ สำรวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากร กิจกรรมที่ ๓ ปลูกรักษาทรัพยากร กิจกรรมที่ ๔ 
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อนุรักษ์และใช้ประโยชน์  กิจกรรมที่ ๕ ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช  กิจกรรมที่ ๖ 
วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช  กิจกรรมที่ ๗ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
 พันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์

ทรัพยากร อยู่ภายใต้ ๓ กรอบการดำเนินงาน ๓ กรอบ คือ ๑. กรอบการ 
เรียนรู้ทรัพยากร  ๒. กรอบการใช้ประโยชน์ และ ๓. กรอบการสร้าง
จิตสำนึก  ๓ ฐานทรัพยากร คือ ๑. ทรัพยากรกายภาพ  ๒. ทรัพยากร
ชีวภาพ และ ๓. ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
        ๔. จัดประชุมคณะกรรมการฯและคณะทำงานขับเคลื่อนและ
สนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ  จังหวัดสตูล 
        ๕. กำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
งานรายปีอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ. 

4.ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 1.แปลงรวบรวมสายพันธ์กล้าหญ้าแฝก จำนวน 10 สายพันธุ์ 
2.นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชสนองพระราชดำริ “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 
จำนวน ๓ โรงเรียน  
3.นักเรียน ครู รู้จักและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแพทย์พ้ืนบ้าน และ
สมุนไพรไทย จำนวน ๑๔ โรงเรียน 
4.ผลิตลูกเต่ากระอานและเต่าน้ำจืดที่ใกล้สูญพันธุ์ เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 300 
ตัว/ปี 
5.มแีหล่งเรียนรู้และนิทรรศการเต่าน้ำจืด 1 แห่ง   
6.เด็ก เยาวชน ประชาชน มีความตระหนักและจิตสำนึกในการอนุรักษ์  
ปกป้อง รักษา รุกขมรดก (ต้นไม้ทรงคุณค่า) ของจังหวัดสตูล 

5. พื้นที่เป้าหมาย ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล(ตำบลวังประจัน,ต.ควนกาหลง,เขตตำบลละงู, 
โรงพยาบาลทุ่งหว้า,โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ ตำบลนาทอน,โรงเรียน
สาครพิทยาคาร  ตำบลสาคร,โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ตำบลปูยู
,โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ตำบลพิมาน) 

6. กิจกรรมหลักของโครงการ จำนวน 7  กิจกรรม  2,309,270  บาท   
รวม  งบลงทุน            145,000  บาท 
       งบดำเนินงาน   2,164,270   บาท 

6.1  กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 
 
  ผู้รับผิดชอบหลัก 
 

แปลงรวบรวมสายพันธุ์และสาธิตการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกสายพันธุ์ 
ที่ผ่านการตรวจสอบ DNA ตรงตามสายพันธุ์ 
งบประมาณ                   185,0๐๐    บาท 
     งบดำเนินงาน              50,0๐๐    บาท 
     งบลงทุน                  135,000    บาท 
ชื่อ นายวีระพจน์  เรืองมี   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสตูล 
เบอร์โทรศัพท์ 074-752076  เบอร์มือถือ 089-8767372 
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ผู้ประสานงาน 
 
        หน่วยดำเนินการหลัก 

ชื่อ นายจำนงค์  พร้อมมูล   ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 
เบอร์โทรศัพท์ 074-752076  เบอร์มือถือ 086 – 2953939 
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล  

 

หัวข้อ รายละเอียด 
6.2  กิจกรรมหลักท่ี 2 
 
 งบประมาณ 
 
 
 ผู้รับผิดชอบหลัก 

 
 

ผู้ประสานงาน 
 

หน่วยดำเนินการหลัก 

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เต่ากระอานและเต่าน้ำจืดใกล้
สูญพันธุ์ จังหวัดสตูล 
งบประมาณ                  404,070 บาท  
     งบดำเนินงาน           394,070 บาท 
     งบลงทุน                   10,000 บาท 
ชื่อ นางสุขาวดี จารุรัชต์ธำรง   ตำแหน่ง  ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗7 5455 
เบอร์มือถือ ๐๘1 - 5987866 
ชื่อ นางณัชารินทร์  แก้วฤทธิ์  ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗7 5455  เบอร์มือถือ ๐๘6 - 4306467 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล 

6.3  กิจกรรมหลักท่ี 3 
 งบประมาณ 
 

 
 

  ผู้รับผิดชอบหลัก 
   
 
ผู้ประสานงาน 
 
 
หน่วยดำเนินการหลัก 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล)   
งบประมาณ                   290,000 บาท 
     งบดำเนินงาน            290,000 บาท 
     งบลงทุน                       -         บาท 
ชื่อ นายอุทัย  กาญจนะ                ตำแหน่ง  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗2 1885       เบอร์มือถือ 081 4791694 
ชื่อ นางสาวเสอิ้น แก่นทอง   ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๔ ๗๒๔๙๔๔     เบอร์มือถือ ๐๘๙ ๗๓๘๘๕๘๗ 
สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

6.4  กิจกรรมหลักท่ี 4 
 งบประมาณ 
 
 
  ผู้รับผิดชอบหลัก 

 
 

หน่วยดำเนินการหลัก 

ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนหลังโรงเรียน 
งบประมาณ                  300,0๐๐ บาท 
     งบดำเนินงาน           300,0๐๐ บาท 
     งบลงทุน                 -             บาท 
ชื่อ นางประนอม  ชุมเรียง    ตำแหน่ง  ผอ.ศูนย์การวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 6 สตูล  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗4 0157      เบอร์มือถือ ๐๘๑ ๗384049 
ศูนย์การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 6 สตูล 

6.5  กิจกรรมหลักท่ี 5 
 งบประมาณ 
 

อนุรักษส์ืบสานรุกขมรดก(ต้นไม้ทรงคุณค่า)จังหวัดสตูล 
งบประมาณ                  895,40๐   บาท 
     งบดำเนินงาน           895,40๐   บาท 
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   ผู้รับผิดชอบหลกั 

     งบลงทุน                 -               บาท 
ชื่อ นางจันทนา  สิทธิพันธ์     ตำแหน่ง  วัฒนธรรมจังหวัดสตูล 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗4 0600      เบอร์มือถือ ๐๘9 2809705 
 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้ประสานงาน 

 
 

     หน่วยดำเนินการหลัก 

ชื่อ นางสาวนิภาวรรณ  กาญจนพิทักษ์  ตำแหน่ง  นักวิชาการวัฒนธรรม
ชำนาญการพิเศษ  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗4 0600      เบอร์มือถือ ๐๘๑ 8741058 
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสตูล 

6.6  กิจกรรมหลักท่ี 6 
 งบประมาณ 
 

 
  ผู้รับผิดชอบหลัก 

 
ผู้ประสานงาน 

 
หน่วยดำเนินการหลัก 

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ต้นรุ่ยพืชป่าชายเลนในเขตตำบลละงู อำเภอละงู 
งบประมาณ                  103,080     บาท 
     งบดำเนินงาน           103,080     บาท 
     งบลงทุน                 -                 บาท 
ชื่อ ดร. วรรณดี  สุธาพาณิชย์   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล 
เบอร์โทรศัพท์ 074 711958    เบอร์มือถือ  08-9735-7115 
ชื่อ นายดำรงรักษ์  รักบุรี    ตำแหน่ง  ครู 
เบอร์โทรศัพท์ 074 711958    เบอร์มือถือ 085 0544036 
วิทยาลัยชุมชนสตูล 

6.7  กิจกรรมหลักท่ี 7 
 งบประมาณ 
 

 
  ผู้รับผิดชอบหลัก 
 

ผู้ประสานงาน 
 
 หน่วยดำเนินการหลัก 

อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรปลาไหลเผือกในเขตตำบลวังประจัน 
งบประมาณ                  131,720    บาท 
     งบดำเนินงาน           131,720    บาท 
     งบลงทุน                   -              บาท 
ชื่อ ดร. วรรณดี  สุธาพาณิชย์   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล 
เบอร์โทรศัพท์ 074 711958    เบอร์มือถือ  08-9735-7115 
ชื่อ นายดำรงรักษ์  รักบุรี    ตำแหน่ง  ครู 
เบอร์โทรศัพท์ 074 711958    เบอร์มือถือ 085 0544036 
วิทยาลัยชุมชนสตูล 

7.หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานจังหวัดสตูล 
8. ระยะเวลา ปีงบประมาณ  2564   

9. งบประมาณ งบประมาณ  2,309,270  บาท 
10. ผลผลิต (Output) ระบุผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

ผลผลิต  : มีคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสตูล และมีคณะทำงานขับเคลื่อนและ
สนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ  จังหวัดสตูล ที่ยั่งยืน 
ผลลัพธ์  : มีแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสตูล มีข้อมูลอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
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ของจังหวัดสตูล 

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome) 

 มีข้อมูลพืชสมุนไพร เพ่ิมข้ึน  มีการอนุรักษ์ต้นไม้ที่ทรงคุณค่า มีแปลงรวบ
รวบหญ้าแฝก มีโรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เพ่ิม
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่ง มีพันธ์เต่าน้ำจืดเพ่ิมข้ึน 

 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม อย่างสมดุล และยั่งยืน 
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 1 สร้างความรู้ ความตระหนัก จิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีโลกสตูลแก่ประชาชน ชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

            

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark) 
๒.ความสำคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล 

จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่อยู่สุดเขตแดนใต้ของประเทศไทยด้าน
ฝั่งทะเลอันดามัน ห่างจากกรุงเทพมหานคร 973 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 
2,807.522 กิโลเมตร (นับรวมพ้ืนที่ที่เป็นส่วนของน้ำทะเล) เป็นลำดับที่ 63 
ของประเทศ ลักษณะภูมิศาสตร์เป็นภูเขาสูงทางทิศเหนือและทิศตะวันออก
ค่อยลาดเอียงลงสู่ทะเลทางตะวันตกของจังหวัด เป็นแหล่งชุมชนโบราณ 
ปรากฏหลักฐานชัดเจนทั้งหลักฐานด้านโบราณคดีและหลักฐานที่แสดงถึงการ
สืบทอดทางประเพณีและวัฒนธรรมมาแต่ยุคก่อน จังหวัดสตูลมีความ
เพียบพร้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางบกและทางทะเลที่
สมบูรณ์ และถือเป็นต้นทุนของจังหวัดสตูลที่ส่งเสริมเกื้อกูลให้จังหวัดสตูลมี
ศักยภาพในการพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน โดยเฉพาะการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศที่นับได้ว่าสร้างชื่อเสียงมากที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยและ
ระดับนานาชาติ ดังปรากฏในวิสัยทัศน์จังหวัดสตูล (Vision) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2548 เป็นต้นมา (http://www.satun.go.th) 

การค้นพบหลักฐานทางด้านธรณีวิทยาในจังหวัดสตูล อาทิ เช่น 
ชั้นหินในมหายุคพาลีโอโซอิก (Paleozoic Era) ที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศ
ไทยตั้งแต่ยุคแคมเบรียน (Cambrain Period) นั้นคือ “กลุ่มหินตะรุเตา 
(Tarutao Group)” เป็นต้นมา รวมถึงการค้นพบซากดึกดำบรรพ์โบราณ 
(Fossil) ต่างๆ อาทิ เช่น ซากดึกดำบรรพ์ของแมงดาทะเลโบราณ (Trilobite) 
และหอยโบราณ หินสาหร่ายทะเลสีแดง (Stromatolite) ซากปลาหมึกทะเล
โบราณ ซากแกรปโตไลต์ ซากเทนทาคิวไลต์ ซากไครนอยด์หรือพลับพลึงทะเล 
และซากปะการังโบราณเหล่านี้นับเป็นหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สามารถบ่งชี้ได้
ว่าจังหวัดสตูลนี้มีวิวัฒนาการมาตั้ งแต่อดีตหรือกว่า 500 ล้านปีก่อน 
นอกจากนี้การค้นพบซากดึกดำบรรพ์ขากรรไกรและแผ่นฟันกรามล่างของช้าง
โบราณสกุลสเตโกดอน แผ่นฟันกรามของช้างโบราณเอลิฟาส กรามแรด

http://www.satun.go.th/
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หัวข้อ รายละเอียด 
โบราณ เขากวาง บริเวณถ้ำเล-สเตโกดอน (ถ้ำวังกล้วย) บ่งบอกอายุประมาณ 
1.8-0.01 ล้านปีก่อน เป็นต้น การค้นพบหลักฐานสำคัญเหล่านี้ถือได้ว่า
จังหวัดสตูลเป็นพ้ืนที่ที่มีความสำคัญและมีความโดดเด่นทั้งทางด้านธรณีวิทยา 
ด้านซากดึกดำบรรพ์ และด้านแหล่งเรียนรู้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง 
และจังหวัดสตูลได้ประกาศการจัดตั้งอุทยานธรณีระดับจังหวัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 
สิงหาคม พ.ศ. 2557 แล้ว ในชื่ออุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark) ซึ่งมี
พ้ืนที่ครอบคลุมทั้งหมด 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอทุ่งหว้า อำเภอมะนัง อำเภอละงู 
อำเภอเมือง (เฉพาะเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา)และมีแหล่งทั้งหมด 72 แหล่ง 
ซึ่งประกอบด้วย แหล่งธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ แหล่งธรรมชาติ แหล่ง
โบราณคด ีและวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาคารเก่า ฯลฯ ที่จะต้อง
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาวิจัย ต่อไป 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559            
ให้เสนออุทยานธรณีสตูลเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO 
Global Geopark) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และ
อนุสนธิการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและ
จัดตั้งอุทยานธรณี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 กรม
ทรัพยากรธรณีจึงได้มีประกาศ ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ให้อุทยานธรณีสตูล
เป็นอุทยานธรณีระดับประเทศที่แรกของประเทศไทย ตั้ งแต่วันที่  29 
พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป 

เมื่อวันที่  24 -29 กรกฎาคม 2560 คณะผู้ เชี่ยวชาญของ
ยูเนสโกจากประเทศโปรตุเกสและประเทศจีน เดินทางมาตรวจประเมิน
อุทยานธรณีสตูล เพ่ือเป็นอุทยานธรณีระดับโลกของยูเนสโก 

The UNESCO Global GeoparksCouncil ในการประชุมเมื่อ
วันที่ 16-17 กันยายน 2560 ณ Zhijindong UNESCO Global Geopark 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีมติในการพิจารณาคุณสมบัติของอุทยาน
ธรณีสตูลว่าครบถ้วนตามหลักเกณฑ์อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก และต่อมาคณะ
กรรมการบริหารของยูเนสโก (The UNESCO Executive Board) ในการประชุม 
ครั้งที่  204 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้รับรอง อุทยานธรณีสตูล                  
เป็นอุทยานธรณี โลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geopark)มีกำหนด
ระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2565 
และจะมีการประเมินรอบใหม่ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงคุณภาพของ Satun UNESCO  Global Geopark ให้ดียิ่งขึ้น 

สำหรับการประเมินรอบใหม่ ในปี พ.ศ. 2564 เป็นการประเมิน
เพ่ือรักษาสถานภาพของอุทยานธรณีสตูลในการเป็นอุทยานธรณีระดับโลกของ
ยูเนสโกต่อไป โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญจากยูเนสโกเดินทางมาทำการประเมินซ้ำ      
ณ บริเวณอุทยานธรณีโลกสตูล  

อุทยานธรณี โลกของยู เนสโก (UNESCO Global Geopark)     
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เป็นโครงการด้านการอนุรักษ์มรดกทางธรณีวิทยา โบราณคดี นิเวศวิทยา และ
วัฒนธรรม ขององค์การการศึกษา วิทยาและวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
ห รื อ ยู เน ส โก  (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
OrganizationUNESCO) อุทยานธรณีโลกเป็นขอบเขตพ้ืนที่ที่ประกอบด้วย
แหล่งที่มีคุณค่าด้านธรณีวิทยา โบราณคดี นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม มีการ
บริหารจัดการแบบองค์รวมระหว่างการอนุรักษ์ การให้ความรู้ การศึกษาวิจัย
และการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ชุมชน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ เชื่อมโยง
ความสำคัญของมรดกทางธรณีวิทยาผ่านการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา ปัจจุบัน
ทั่วโลกมีอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก จำนวนทั้งสิ้น 140 แห่ง ใน 38 ประเทศ 
โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกแล้ว จำนวน 
8 แห่ง ใน 4 ประเทศ ประกอบด้วยสหพันธรัฐมาเลเซีย 1 แห่ง สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม 2 แห่ง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 4 แห่ง และประเทศไทย 1 แห่ง 

อุทยานธรณีโลกของยูเนสโกจะมีสถานภาพเป็นสมาชิกสมาคม
เครือข่ายอุทยานธรณีโลก (Global Geoparks Network (GGN) Association) 
ซึ่งมีค่าสมาชิกรายปี เป็นจำนวน 1,500 ยูโร และอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun 
UNESCO Global Geopark) ส่งจดหมายแสดงข้อตกลงที่จะเป็นสมาชิกของ 
GGN Association อย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 

ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกของสมาคมเครือข่ายอุทยานธรณี
โลกของยูเนสโก : เป็นการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ผ่านการท่องเที่ยวเชิง
ธรณีวิทยาซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติเพ่ิมมากขึ้นทั้งในด้านคุณค่า
ของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะดึงดูดนักท่องเที่ยว
นำรายได้สู่ชุมนท้องถิ่นและประเทศ ประชากรในพ้ืนที่มีงานทำ มีรายได้และ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประชากรในพ้ืนที่เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหน ส่งผล
ให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างยั่งยืน เกิด
เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาอย่างยั่งยืน 
นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งศึกษา วิจัย ของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ              
อีกด้วย 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเห็นชอบให้
เสนออุทยานธรณีสตูลเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO 
Global Geopark) สำหรับค่าใช้จ่ายการเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของ
ยูเนสโกให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ 

สำนักงบประมาณ มีความเห็นว่า สำหรับค่าใช้จ่ายการเป็น
สมาชิกของยูเนสโกภายหลังได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลก
รายปี จำนวนปีละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 35,000 บาท                
เห็นควรให้จังหวัดสตูลจัดทำแผนการปฏิบัติ งานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้ันตอนต่อไป 
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ข้อเสนอแนะของ UNESCO ในการปรับปรุงคุณภาพของ Satun 

UNESCO Global Geopark ให้ดียิ่งขึ้น โดยให้สร้างความเข้มแข็งระหว่าง
เครือข่ายอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และโลก 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมสัมมนา/การประชุมเกี่ยวกับ UNESCO 
Global Geoparks 

จากเอกสารแนวทางการประเมินอุทยานธรณีโลก รอบ 4 ปี 
(Revalidation of UNESCO Global Geopark) จะมีหัวข้อการประเมินของ 
UNESCO จำนวน 6 หัวข้อ คะแนนรวม 1,000 คะแนน โดยหัวข้อการ
ส่งเสริมการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายอุทยานธรณีโลก (GGN) มีคะแนนสูงสุดคือ 
320 คะแนน ได้แก่  การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดย GGN เช่นการประชุม 
International Geopark Conference การเข้ารับการอบรมที่จัดโดย GGN 
และการประชุมกับเครือข่ายอุทยานธรณีโลกอ่ืนๆ เป็นต้น 

จังหวัดสตูล มีประกาศ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการอุทยานธรณี
โลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark) ฉบับลงวันที่  21 มิถุนายน 
พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมการด้านต่างๆ จำนวน 6 คณะ เพ่ือ
ดำเนินการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูลตามข้อเสนอแนะของยูเนสโก 
และแนวทางการประเมินอุทยานธรณีโลกรอบ 4 ปีของยูเนสโก 

การประเมินอุทยานธรณีสตูล สู่การเป็นอุทยานธรณีโลกในครั้งที่
ผ่านมา คณะลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วนสำคัญ
ในการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ในพื้นที่อุทยานธรณีสตูล จึงสร้าง
ความสนใจและความประทับใจให้แก่คณะผู้ประเมินเป็นอย่างมาก พร้อมทั้ง
แจ้งว่าเป็นประเทศแรกที่มี คณะลูกเสือ Geopark เพราะเป็นการส่งเสริมให้
เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 
โดยมองว่าเป็นการดำเนินการที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับอุทยานธรณีโลกสตูล 
ต่อไป และในทุกๆ ๔ ปี UNESCO จะทำการตรวจประเมินซ้ำ ก็จะมีความเข้มข้น
ในการตรวจประเมินสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับ ดังนั้น เพ่ือเป็นส่วนสำคัญในการ
ที่จะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งต่อไป และเพ่ือให้เยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ
และมีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้าน
ธรณีวิทยา ควรให้มีการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและลูกเสือให้
สามารถบำเพ็ญประโยชน์ ให้ครอบคลุมประเด็นปัญหาและทันต่อสถานการณ์โลก 
และครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายท่ัวจังหวัดสตูล 

 
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 
 
 

1. เพ่ือให้มีเงินทุนสำรองในการชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี
ให้กับสมาคมเครือข่ายอุทยานธรณีโลก (GGN Association)  

2. เพ่ือสนับสนุนให้การบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล
เป็นไปตามข้อเสนอแนะของยูเนสโก และเกณฑ์การประเมินรอบ 4 ปีของ
ยูเนสโก 
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3. เพ่ือรักษาสถานภาพของอุทยานธรณีสตูลในการเป็นอุทยาน
ธรณีระดับโลกของยูเนสโก และการเป็นสมาชิกสมาคมเครือข่ายอุทยานธรณี
โลกของยูเนสโก ให้มีความยั่งยืนและม่ันคงตลอดไป 

 
 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด : 1. จำนวนนักท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 
            2. จำนวนสถานศึกษาเข้าร่วมจัดตั้งกองลูกเสือ Geopark เพ่ิมขึ้น 
กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ประชาชนในพื้นท่ี 
ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา สื่อมวลชน สว่นราชการ 

5. พื้นที่เป้าหมาย พ้ืนที่อุทยานธรณีโลกสตูล ในท้องที่อำเภอทุ่งหว้า อำเภอมะนัง 
อำเภอละงู และอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 

6. กิจกรรมหลักของโครงการ จำนวน 3 กิจกรรม  งบประมาณรวม 856,840 บาท 
รวม  งบลงทุน               -        บาท 
       งบดำเนินงาน 856,840 บาท 

  6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
 
       งบประมาณ 
 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
 
 

ผู้รับผิดชอบร่วม 
 
       หน่วยดำเนินการหลัก 
       หน่วยดำเนินการร่วม 

ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมเครือข่ายอุทยานธรณีโลก ประจำปี พ.ศ. 
2564 ให้ แก่  GGN (Global Geoparks Network)Association งบ ป ระมาณ 
1,500 ยูโร (คำนวณที่ยูโรละ 39 บาท) งบดำเนินงาน 58,500 บาท รวม
ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้กับธนาคาร ประมาณ 2,000 บาท 
งบประมาณ   60,500 บาท 
     งบลงทุน          -      บาท 
     งบดำเนินงาน 60,500 บาท  
ชื่อ นายพรชัย  เพชรพิมพ์พันธุ์ 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล 
เบอร์โทรศัพท์ 074-711039 เบอร์มือถือ 08-752-0843 
ผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูล 
เบอร์โทรศัพท์ 074-789317เบอร์มือถือ 063-465-4924 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล 
สำนักงานอุทยานธรณีสตูล 

  6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 
 
        งบประมาณ 
 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
 
 

ผู้รับผิดชอบร่วม 

จัดประชุมคณะกรรมการอุทยานธรณีโลกสตูล ตามประกาศจังหวัดสตูล ฉบับ
ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จำนวน 6 คณะ รวม 179 คน รวม
ทั้งหมด 6 ครั้งต่อปี 
งบประมาณ     91,290 บาท 
     งบลงทุน          -      บาท 
     งบดำเนินงาน 91,290 บาท  
ชื่อ นายพรชัย  เพชรพิมพ์พันธุ์ 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล 
เบอร์โทรศัพท์ 074-711039 เบอร์มือถือ 08-752-0843 
ผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูล 
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   หน่วยดำเนินการหลัก 
      หน่วยดำเนินการร่วม 

เบอร์โทรศัพท์ 074-789317 เบอร์มือถือ 063-465-4924 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล 
สำนักงานอุทยานธรณีสตูล 

6.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 

        งบประมาณ 
 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
 

ผู้รับผิดชอบร่วม 
       ผู้ประสานงาน 

 
   หน่วยดำเนินการหลัก 
   หน่วยดำเนินการร่วม 

การรองรับประเมินอุทยานธรณีโลกสตูล ประกอบด้วย 
     1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานการเตรียมความพร้อมในการ
รั บ ก า รป ร ะ เมิ น อุ ท ย าน ธ รณี โล ก ส ตู ล จ าก ผู้ เชี่ ย ว ช าญ ยู เน ส โก                         
เป็นเงิน 72,300 บาท 
     2 กิจกรรมการตรวจรับการประเมินอุทยานธรณีโลกสตูลจากผู้เชี่ยวชาญ
ยูเนสโก เป็นเงิน 463,950 บาท 
     3 กิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ประกอบการประเมินอุทยานธรณีโลกสตูล 
เป็นเงิน 168,800 บาท 
งบประมาณ     705,050 บาท 
     งบลงทุน          -      บาท 
     งบดำเนินงาน 705,050 บาท  
ชื่อ นายพรชัย  เพชรพิมพ์พันธุ์ 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล 
เบอร์โทรศัพท์ 074-711039 เบอร์มือถือ 08-752-0843 
ผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูล 
เบอร์โทรศัพท์ 074-789317 เบอร์มือถือ 063-465-4924 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล 
สำนักงานอุทยานธรณีสตูล 

7. หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล 
8. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
9. งบประมาณ งบประมาณ 856,840 บาท 
10. ผลผลิต (Output) 1. ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกของสมาคมเครือข่ายอุทยาน

ธรณีโลกของยูเนสโก : เป็นการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ผ่านการท่องเที่ยวเชิง
ธรณีวิทยาซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติเพ่ิมมากขึ้นทั้งในด้านคุณค่า
ของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหน 
ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างยั่งยืน 
เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาอย่าง
ยั่ งยืน  นอกจากนี้ ยั งเป็นแหล่งศึกษา วิจัย ของนักวิช าการทั้ งในและ
ต่างประเทศอีกด้วย 

2. ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุทยานธรณีโลกสตูล มี
ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการอุทยานธรณีระดับโลกเพ่ิมขึ้น 

3. ประชาชนและเยาวชนในท้องถิ่นในจังหวัดสตูลเกิดความ
ตระหนัก หวงแหน และร่วมสนับสนุนแนวทางการบริหารจัดการ/การอนุรักษ์/
การใช้ประโยชน์จากแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาและฟอสซิลอย่างยั่งยืน 



แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบบัทบทวน 
 

394 

หัวข้อ รายละเอียด 
4. จังหวัดสตูลจะมีชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ที่ดีด้านแหล่งท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ/แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา/แหล่งเรียนรู้ และเป็นผู้นำทางด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรณีอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. ผู้เยี่ยมชมรู้จักแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา/แหล่งเรียนรู้/แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ิมข้ึน 

2. มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ทำให้เศรษฐกิจของชุมชน
ท้องถิ่นและในภาพรวมของจังหวัดสตูลดีขึ้น 
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม อย่างสมดุล และยั่งยืน 

แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาระบบการจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของโลกร้อน      
                                             และภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ โครงการสตูลเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ 
2.ความสำคัญของโครงการ 
หลักการเหตุผล 

       ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์คลื่นสึนามิขนาดใหญ่อันเนื่องมาจากการเกิด
แผ่นดินไหวขนาด ๙.๓ ริกเตอร์ บริเวณเกาะสุมาตรา และ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 
ก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้ง
กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศหลายด้าน สำหรับจังหวัดสตูลได้รับผลกระทบ
จากธรณีพิบัติภัยดังกล่าว จำนวน 4 อำเภอ 17 ตำบล 71 หมู่บ้าน มีผู้เสียชีวิต 
6 ราย เป็นชาวประมงทั้งหมด อำเภอละงู 4 ราย และอำเภอทุ่งหว้า 2 ราย 
บาดเจ็บจำนวน 21 ราย บ้านเรือนเสียหาย จำนวน 82 หลัง เสียหายทั้งหลัง 
จำนวน 2 หลัง   และเสียหายบางส่วน จำนวน 80 หลัง ฯลฯ  
        เหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญเรื่องระบบ
การเตือนภัยมากขึ้น โดยเฉพาะในฝั่งทะเลอันดามัน มีการติดตั้งระบบเตือนภัย 
ซึ่งประกอบไปด้วยฐานเก็บบันทึกข้อมูลใต้ทะเลลึกทุ่นลอยส่งสัญญาณผิวทะเล 2 
แห่ง ตัวแรกอยู่ห่างจากเกาะภูเก็ต ประมาณ 1 ,000 กม. ตัวที่ 2 อยู่ห่างจาก
เกาะภูเก็ต ประมาณ 300 กม และมีการใช้คอมพิวเตอร์จำลองรูปแบบเพ่ือ
ทำนายแนวโน้มการเกิดคลื่นสึนามิจากข้อมูลที่ได้มา แจ้งให้ศูนย์เตือนภัยตาม
ชายฝั่งทะเลต่างๆ ทราบ เพ่ือส่งสัญญาณเตือนภัยให้ประชาชนในท้องถิ่นเตรียม
ตัวอพยพหนีภัยได้ทันเวลาโดยศูนย์เตือนภัยที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งอันดามันทั้ง 
5 จังหวัด จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งทางบก 
และทางทะเล อีกท้ังยังได้รับมติ ครม.เห็นชอบเสนอให้ “อุทยานธรณีสตูล” เป็น
สมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ เมื่อปี 2559 และล่าสุดทางยูเนสโกได้ประกาศให้อุทยานธรณี
สตูลเป็นอุทยานธรณีโลก หรือ Satun Unesco Global Geopark แห่งแรกของ
ประเทศไทยเมื่ อวันที่  17 เมษายน 2561 จากเหตุผลดั งกล่ าว ทำให้
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจและมีนักท่องเที่ยว
หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลเพ่ิมมากขึ้น  การสร้างความเชื่อมั่นด้าน
ความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสตูลจึงถือเป็นสิ่ง
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2.ความสำคัญของโครงการ  
หลักการเหตุผล (ต่อ) 

เกิดภัยพิบัติขึ้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นจำนวนมากได้  

3.วัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน และประชาชน ในพ้ืนที่  เสี่ยงภัย ให้มี
ความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติ 

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ตัวชี้ วัด : ชุมชน/หมู่บ้าน พัฒนาเป็นชุมชนเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ 
จำนวน 6 รุ่น 

5.พื้นที่เป้าหมาย พ้ืนที่ 4 อำเภอ ติดชายฝั่งทะเลอันดามันของจังหวัดสตูล 
6.กิจกรรมหลักของโครงการ จำนวน 1 กิจกรรม  งบประมาณรวม 300,000 บาท  

รวม  งบลงทุน                  -       บาท 
       งบดำเนินงาน      300,000 บาท 

  6.1 กิจกรรมที่ 1       
        งบประมาณ 
 
 
        ผู้รับผิดชอบหลัก 
 
 
     
        ผู้ประสานงาน 
 
 
        หน่วยดำเนินการหลัก 
  

ฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็งพร้อมรับมือภัยพิบัติ จำนวน 6 รุ่น  
งบประมาณ   300,000 บาท 
       งบลงทุน                -       บาท 
       งบดำเนินงาน      300,000 บาท 
ชื่อ นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์    
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงารักษา
ราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล   
เบอร์ติดต่อ 089-9696774 
ชื่อ นายไพรัช ดวงจินดา   
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
เบอร์ติดต่อ  089-5976313 
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล 

7.หน่วยงานรับผิดชอบ
ดำเนินการ 

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล  

8. ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2564 
9.งบประมาณ 300,000 บาท 
10.ผลผลิต ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน และประชาชน ผ่านการอบรมจำนวน 300 คน 
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

ชุมชน / หมู่บ้านเสี่ยงภัยมีความพร้อมในการป้องกันภัยพิบัติ สามารถบริหาร
จัดการ และลดความเสียหายเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น 

 

 

 

ที่สำคัญ 
      เพ่ือให้มีความพร้อมในการจัดการภัย ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลัง
เกิดภัย เพ่ือลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากภัย ซึ่งผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน ในพื้นที่
เสี่ยงภัย ยังมีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการกับภัยพิบัติไม่เพียงพอ ถ้าหาก 
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แบบ จ.๑-1 
แบบสรุปโครงการย่อ (Project idea) 

ประเด็นพัฒนาจังหวัดที่ 3 :  การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน/แนวทางพัฒนาที่ 2 : พัฒนาบริการทางการแพทย์ ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ส่งเสริม
และสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนให้เห็นความสำคัญของภาวะสุขภาพที่ดี 
ยุทธศาสตร์ชาติที ่4 : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการคนสตูลปลอดวัณโรค 
๒.  ความสำคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

   จังหวัดสตูลมีสถานการณ์ ย้อนหลังของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่           
ทุกประเภทเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๖๐.๔๙ ซึ่งต่ำกว่าที่คาดว่าควรจะพบ 
ตามองค์การอนามัยโลกกำหนดคือร้อยละ ๗๐ ของผู้ป่วยที่คาดว่า
จะมี และในปี  ๒๕๖๐  จังหวัดสตูลมีการคัดกรองวัณโรคในกลุ่ม
เสี่ยง  ผู้สัมผัสร่วมบ้าน,ผู้ป่วยผู้ติดเชื้อ  HIV,ผู้ป่วยเบาหวาน,
ผู้สูงอายุ,ผู้ป่วย COPD,แรงงานต่างด้าวและผู้ต้องขัง คิดเป็นร้อยละ 
๔๔.๙๔ อย่างไรก็ตามยังพบว่าความครอบคลุมของการค้นหาผู้ป่วย
วัณโรคใหม่เสมหะพบเชื้อ  (TB case detection)  ยังไม่บรรลุ
เป้ าหมายของประเทศโดยภาพรวม  (ร้อยละ ๗๐ ) โดยทาง
อุบัติการณ์แปลได้ว่ายังคงมีผู้ป่วยที่ไม่เข้าสู่ระบบการรักษาย่อมมี
โอกาสที่จะแพร่เชื้อวัณโรคไปสู่ผู้อ่ืนได้ ซึ่งต้องเร่งรัดในการค้นหา
ผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มประชากรด้อยโอกาส และกลุ่มเสี่ยงต่างๆให้
ครอบคลุม  

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑.เพ่ือเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง 
๒.เพ่ือค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ให้เข้าสู่ระบบการรักษาที่ถูกต้อง
และต่อเนื่อง 

4.ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการคัดกรองวัณโรคโดยการ X Ray 
5. พื้นที่เป้าหมาย ทุกอำเภอ ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล 
6. กิจกรรมหลักของโครงการ จำนวน 1 กิจกรรม   

งบประมาณ         ๘,๐00,oo0 บาท 
รวม  งบลงทุน      ๘,๐00,oo0 บาท 
งบดำเนินงาน             -          บาท 
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หัวข้อ รายละเอียด 
งบประมาณ 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ                   8,000,000        บาท       
งบดำเนินงาน                         -               บาท 
งบลงทุน                       ๘,๐00,oo0        บาท 
ชื่อ  นายสมบัติ    ผดุงวิทย์วัฒนา 
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล 
เบอร์โทรศัพท์  ๐๗๔-๗๓๒๓๔๑ โรงพยาบาลสตลู 

7. หน่วยดำเนินงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
8. ระยะเวลา ปีงบประมาณ ๒๕๖4 
9. งบประมาณ งบประมาณ  ๘,๐00,oo0   บาท 
10. ผลผลิต (Output) รถเอกซเรย์เคลื่อนที่      จำนวน  1  รายการ 
๑1. ผลที่คาดว่าได้รับ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงวัณโรคในพ้ืนที่จังหวัดสตูลได้รับการคัด

กรองวัณโรคโดยการ X ray ทุกราย  
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แบบ จ.๑-1 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นพัฒนาจังหวัดที่ 3 : การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐาน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ ๒. พัฒนาบริการทางการแพทย์ ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย และสมุนไพร 

ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนให้เห็นความสำคัญของภาวะสุขภาพที่ดี 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.ชื่อโครงการ โครงการคนสตูลสุขภาพดีด้วยสมุนไพร 

๒.ความสำคัญของโครงการ      สมุนไพรคือพืชที่ใช้ทำเป็นเครื่องยา กำเนิดมาจากธรรมชาติและมี
ความหมายต่อชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะทางสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพและ
การรักษาโรค  ปัจจุบันมีความต้องการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและการ
ดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเครื่องสำอางและกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากข้อมูลของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์กรมหาชน)พบว่าในปี พ.ศ.๒๕๒๗ การใช้และส่งออกสมุนไพรในกลุ่ม
เครื่องสำอางของไทยมีมูลค่าสูงถึง ๑๘๐,๐๐๐ ล้านบาท ขณะที่สมุนไพร
กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีมูลค่าการใช้และส่งออกรวม ๘๐,๐๐๐ ล้าน
บาท ส่วนสมุนไพรกลุ่ม  สปาและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าการใช้และส่งออก 
ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท  และสมุนไพรกลุ่มยาแผนโบราณตามภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย มีมูลค่าประมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท นอกจากนี้
ตลาดสมุนไพรมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นสมุนไพรจึงมีศักยภาพ
ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและใช้เป็นพืชเศรษฐกิจในการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ อย่างไรก็ตามการพัฒนาการใช้
สมุน ไพรให้ มีประสิทธิภาพคือการส่ งเสริมการใช้ส มุน ไพรในด้ าน
อุตสาหกรรมและการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในโรงพยาบาลนั้น ยังมี
อุปสรรคที่สำคัญ ได้แก่ การขาดแคลนวัตถุดิบสมุนไพร เนื่องจากสมุนไพร
บางชนิดเริ่มหายากขึ้นและเกษตรกรไม่นิยมปลูกหรือนิยมปลูกสมุนไพรที่
นำมาผลิตเป็นยาเดี่ยว เช่น ไพล  ขม้ินชัน เป็นต้น นอกจากนี้สมุนไพรบาง
ชนิดต้องนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพงและไม่สามารถควบคุ ม
คุณภาพและปริมาณให้เป็นไปตามความต้องการได้  สำหรับการส่งเสริมการ
ใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลจะส่งผลดีทั้งในด้านเศรษฐกิจและส่งเสริม
สุขภาพของประชาชน ซึ่งการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลจะ
ประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับ ๓ ปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่ ปัจจัยด้าน
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หัวข้อ รายละเอียด 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ปัจจัยด้านผู้สั่งใช้สมุนไพร และปัจจัยด้านผู้บริโภค  
สำหรับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรพบว่าในปัจจุบันผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่
สำหรับใช้ในโรงพยาบาลมีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมการใช้
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้แก่ ปัญหาในการควบคุมมาตรฐานการผลิตเนื่องจาก
ขาดมาตรฐาน ในด้ านการเพ าะปลู กส มุน ไพร(Good agricultural 
practice หรือGAP) มาตรฐานการแปรรูป วัตถุดิบสมุนไพร (Good 
processing practice ห รื อ  GPP)  แ ล ะม า ต ร ฐ าน ก า ร ผ ลิ ต (Good 
manufacturing practiceหรือ GMP) นอกจากนี้ยังประสบปัญหาด้าน
การจัดการปริมาณวัตถุดิบ ปัญหาการจัดสรรด้านเทคโนโลยีการผลิตและ
ด้านการแปรรูปวัตถุดิบด้วย อีกทั้งปัญหาเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
สมุนไพรข้างต้นยังส่งผลกระทบไปถึงผู้สั่งใช้ผลิตภัณฑ์(แพทย์และเภสัชกร)
และผู้บริโภคด้วย เนื่องจากขาดความเชื่อม่ันในคุณภาพการผลิตของยา
สมุนไพร  
 จากข้อมูลข้างต้นจึงเห็นได้ว่าการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรใน
ประเทศไทยมีข้อดีหลายประการทั้งในด้านการเกษตร เศรษฐกิจ ความ
ม่ันคงของระบบสุขภาพของประเทศ สมุนไพรสามารถทำรายได้สูงให้แก่
ประเทศ  อีกทั้งสมุนไพรเป็นพืชท่ีสามารถเพิ่มมูลค่าทางการผลิต นอกจากนี้
การปลูกสมุนไพรยังเป็นการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพให้เพิ่ม
มากขึ้นซึ่งเป็นการลดการสูญเสียงบประมาณไปกับยาแผนปัจจุบัน ลด
ปัญหาการขาดดุลการค้ากับต่างประเทศและลดผลกระทบท่ีมาจากการใช้ยา
แผนปัจจุบันได้ 
  ปัจจุบันโรงพยาบาลละงู มีการผลิตยาจากสมุนไพรจำนวนทั้งสิ้น 
๒๘ รายการ โดยเริ่มดำเนินการผลิตยาสมุนไพรมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔  
ทั้งในรูปแบบยาแคปซูล ยาชาชง ยาลูกกลอน ยาผง และยาใช้ภายนอก 
ประกอบด้วย ยาเดี่ยว ๙ รายการ ได้แก่ ยาขม้ินชัน ยาเถาวัลย์เปรียง ยา
ชุมเห็ดเทศ ยาฟ้าทะลายโจร  ยามะระขี้นก ยาขิง ยามะขามแขก  ยารางจืด 
แ ล ะ ย า ห ญ้ า ด อ ก ข า ว   ย า ต ำ รั บ  ๑ ๕  ร า ย ก า ร  ไ ด้ แ ก่   
ยาจันทน์ลีลา ยาผสมเพชรสังฆาต ยาธาตุบรรจบ ยาเบญจโลกวิเชียร 
ยาสหัสธารา ยาเหลืองปิดสมุทร ยาธาตุอบเชย ยาหอมนวโกฐ  ยาประสะ
ไพล  ยาประสะมะแว้ง  ยาหม่องไพล น้ำมันไพล พิมเสนน้ำลูกกลิ้ง พิมเสน
น้ำกระปุก และยาประคบสมุนไพร และยาปรุงเฉพาะราย ๔ รายการ ได้แก่ 
ยาพอกเข่า ยาสตรีหลังคลอด ยาบำรุงน้ำนม และยาผสมโคคลาน เป็นต้น  
เพื่อใช้ในการรักษาทั้งในโรงพยาบาล  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใน
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หัวข้อ รายละเอียด 
เครือข่าย จำนวน ๑๑ แห่ง และสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนๆในพื้นที่
จังหวัดสตูล 
  ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ โรงพยาบาลละงูได้มีการพัฒนาการผลิตยาและ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้ได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก WHO GMP  โดย
การจัดตั้งศูนย์ผลิตยาสมุนไพรไทย ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก WHO 
GMP ขึ้น  และมีการสั่งสมุนไพรที่แปรรูปเป็นผงแล้วจากบริษัทเอกชนที่
จำหน่าย เพ่ือที่จะบรรจุลงแคปซูลในโรงงานของโรงพยาบาลละงู แต่เพ่ือเป็น
การส่งเสริมอาชีพ และรายได้ ของประชาชนในจังหวัดสตูล ทางโรงพยาบาล, 
เครือข่าย , กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอละงู เห็นควรว่าควรส่งเสริมให้
มีประชาชนปลูกพืชสมุนไพรและขายให้กับโรงพยาบาลละงู แทนการสั่งซื้อจาก
ภายนอกจังหวัด ตามความต้องการและแผนการผลิตของโรงงานผลิตยาของ
โรงพยาบาลละงู  เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชน หรือเกษตรกร ใน
อำเภอละงู และจังหวัดสตูล 
     และเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเรื่องเมืองสมุนไพรและนโยบาย
รัฐบาลในการสนับสนุนการเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน ทางโรงพยาบาลละงู 
ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอละงูมีแนวคิดในการให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการผลิตยาสมุนไพร เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ และค้นหา 
จัดทำเป็น Champion Product  เป็น Signature ของสมุนไพรจังหวัดสตูล  
รวมถึงเป็นการอนุรักษ์การแพทย์ พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทย อันเป็น
เอกลักษณ์ของประเทศไทย 
    โดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้กับประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือเพาะปลูกและ
จำหน่ายสมุนไพรวัตถุดิบให้แก่โรงพยาบาล โดยเน้นการทำเกษตรอินทรีย์ ตาม 
GAP และ Organic  อันจะทำให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสมุนไพรไทย
ที่มีอยู่ในพ้ืนที่ได้อย่างปลอดภัยยั่งยืนและมีเพียงพอต่อความต้องการใช้  
รวมทั้งมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูก การคัดเลือกวัตถุดิบ 
การตรวจปริมาณสารสำคัญ   การตรวจสอบสารปนเปื้ อน ตลอดจน
กระบวนการผลิตทั้งหมด เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นต่อบุคลากรทางแพทย์และ
ผู้บริโภคทั่วไป ว่ายาสมุนไพรที่ผลิตขึ้นนั้นมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย รวมทั้งเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคอีกด้วย  
       ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทางโรงพยาบาลละงู ได้รับงบประมาณ ใน
การจัดตั้งกลุ่มปลูกสมุนไพร แต่ยังไม่ได้เป็นการครบวงจรในการได้วัตถุดิบ
สมุนไพรแปรรูป ที่พร้อมบรรจุ capsule เหมือนที่สั่งซื้อวัตถุดิบสมุนไพรแปร
รูปจากบริษัทเอกชน ดังนั้นเพ่ือเป็นการต่อยอด ให้ได้วัตถุดิบพร้อมบรรจุ
แคปซูล จึงได้เสนอโครงการในปี ๒๕๖๔ อันเป็นการสนับสนุนและส่งเสริม
รายได้ให้กับประชาชน เกษตรกร ได้ครบวงจรการผลิต  
          โรงพยาบาลละงู จึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพร
เพ่ือการพ่ึงตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน อำเภอละงู จังหวัดสตูล” ขึ้นเพ่ือเน้น
การนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
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เกษตรกรและประชาชนเป็นผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพรเพ่ือให้เกิดรายได้ สร้าง
อาชีพ รวมถึงการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้มีการ
ผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในทุกระดับ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และมีการใช้
สมุนไพรอย่างยั่งยืน 

๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในสถาน
บริการสาธารณสุขภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสตูล 
๒. เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนที่ปลูกสมุนไพรเพ่ือการพ่ึงตนเอง รวมทั้งสร้าง
อาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
๓. เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพปลอดภัยมีและ
มาตรฐานครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตั้งแต่การปลูกการเก็บเกี่ยว
และการผลิต 
๔. เพ่ือให้โรงพยาบาลละงู มีวัตถุดิบสมุนไพรเพียงพอต่อความต้องการในการ
ผลิตยาสมุนไพรตามแผนการผลิต 
๕. ประชาสัมพันธ์ กระจาย และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร อำเภอละงู ออก
สู่สังคม 
๖. สร้าง Champion product สมุนไพร ของจังหวัดสตูล 
๗. มีแหล่งจุดขายสมุนไพรและเป็นที่ท่องเที่ยวจุด check in ตามกระแสสังคม 

4.ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ๑. ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตมีคุณภาพและปลอดภัยร้อยละ
๑๐๐ 
๒. โรงพยาบาลละงูผลิตและกระจายยาสมุนไพรให้แก่โรงพยาบาลอ่ืนๆใน
จังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้เคียงได้เพียงพอต่อความต้องการใช้ร้อยละ
 ๑๐๐ 
๓. กลุ่มเกษตรกรเพาะปลูกสมุนไพรในอำเภอละงู จังหวัดสตูล มีรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ๑๐๐ 
๔. Champion product สมุนไพร ของจังหวัดสตูล ร้อยละ ๑๐๐ 

5.พื้นที่เป้าหมาย อำเภอละงู จังหวัดสตูล ( โรงพยาบาลละงู , พื้นที่ปลูกสมุนไพร จำนวน ๒  

ตำบล) 

6.กิจกรรมหลักของโครงการ จำนวน ๓ กิจกรรม  งบประมาณรวม  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท     
รวม  งบลงทุน  ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
       งบดำเนินงาน  ๔๐๐,๐๐๐  บาท 

6.๑ กิจกรรมหลักท่ี ๑ 
 
งบประมาณ 
 

สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ในกระบวนการการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร 
ประจำอำเภอละงู  
งบประมาณรวม ๔๘๐,๐๐๐  บาท     
      งบลงทุน  ๔๘๐,๐๐๐  บาท 
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ผู้รับผิดชอบหลัก 
 
ผู้รับผิดชอบร่วม 
ผู้ประสานงาน 
หน่วยดำเนินการหลัก 
หน่วยดำเนินการร่วม 

      งบดำเนินงาน  -   บาท 
ชื่อ นายปวิตร  วณิชชานนท์     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗๗ ๓๕๒๓     เบอร์มือถือ ๐๘ ๑๙๕๗ ๗๖๖๑ 
นางนิตยา ลิ่มวิริยะกุล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
เบอร์โทรศัพท์  ๐ ๗๔๗๗ ๓๕๒๓ ต่อ ๑๒๓ เบอร์มือถือ ๐๘ ๖๙๖๙ ๓๑๖๘ 
โรงพยาบาลละงู 
เครือข่ายชุมชนอำเภอละงู 

6.๒ กิจกรรมหลักท่ี ๒ 
งบประมาณ 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก 
 
ผู้รับผิดชอบร่วม 
ผู้ประสานงาน 
หน่วยดำเนินการหลัก 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสมุนไพร ส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
กระทรวงสาธารณสุข     
งบประมาณรวม ๔๐๐,๐๐๐    บาท     
      งบลงทุน  -  บาท 
      งบดำเนินงาน ๔๐๐,๐๐๐    บาท 
ชื่อ นายปวิตร  วณิชชานนท์     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗๗ ๓๕๒๓     เบอร์มือถือ ๐๘ ๑๙๕๗ ๗๖๖๑ 
นางนิตยา ลิ่มวิริยะกุล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
เบอร์โทรศัพท์  ๐ ๗๔๗๗ ๓๕๒๓ ต่อ ๑๒๓ เบอร์มือถือ ๐๘ ๖๙๖๙ ๓๑๖๘ 
โรงพยาบาลละงู 

6.๓ กิจกรรมหลักท่ี ๓ 
 
งบประมาณ 
 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก 
 
ผู้รับผิดชอบร่วม 
ผู้ประสานงาน 
หน่วยดำเนินการหลัก 

ประชาสัมพันธ์ กระจาย และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร อำเภอละงู ออก
สู่สังคม 
งบประมาณรวม  ๑๒๐,๐๐๐ บาท     
      งบลงทุน ๑๒๐,๐๐๐    บาท 
      งบดำเนินงาน  -  บาท 
ชื่อ นายปวิตร  วณิชชานนท์     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู 
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗๗ ๓๕๒๓ เบอร์มือถือ ๐๘ ๑๙๕๗ ๗๖๖๑ 
นางนิตยา ลิ่มวิริยะกุล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
เบอร์โทรศัพท์  ๐ ๗๔๗๗ ๓๕๒๓ ต่อ ๑๒๓ เบอร์มือถือ ๐๘ ๖๙๖๙ ๓๑๖๘ 
โรงพยาบาลละงู 

7.  หน่วยดำเนินงาน โรงพยาบาลละงู  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

8.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) 
9.  งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท     

10. ผลผลิต  
(Output) 

• ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
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• มีกลุ่มเกษตรกรเพาะปลูกสมุนไพร ในอำเภอละงู จังหวัดสตูล 

• ประชาชนในพื้นที่อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีสมุนไพรใช้เองในครัวเรือน

และในชุมชน  

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
(Outcome) 

• จังหวัดสตูลมีสมุนไพรที่ดี ปลอดภัยและมีคุณภาพ 

• ประชาชนในพื้นที่อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีสมุนไพรใช้เองในครัวเรือน
และในชุมชน  

• เกษตรกรมีอาชีพและรายได้จากการเพาะปลูกสมุนไพรและการผลิตยา
สมุนไพร 

• จังหวัดสตูลมีแหล่งวัตถุดิบสมุนไพร และมีการผลิตยาสมุนไพรใช้เอง
อย่างครบวงจร 

• สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและร้านยาสมุนไพร มีสมุนไพรเพียงพอ
ต่อความต้องการใช้ 

• โรงพยาบาลละงูและร้านยาสมุนไพรเป็นแหล่งรองรับผลผลิตสมุนไพร
ของเกษตรกรในจังหวัดสตูล 

• จังหวัดสตูลมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในจังหวัด
สตูล จังหวัดใกล้เคียง และกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 

• มี Champion product สมุนไพร จังหวัดสตูล 
 

 
 

แบบ จ.1-1 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3:  การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 5 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ สู่การเรียนรู้
ของประชาชนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3: การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ประวัติศาสตร์แผ่นดินสตูลและอุทยานธรณีโลก 

สตูล 
2. ความสำคัญของโครงการ ชนชาติไทย มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของตนเอง 
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หลักการและเหตุผล ซึ่งได้สืบทอดต่อเนื่องกันมาจากบรรพบุรุษโดยลำดับ หากวัฒนธรรม

ประเพณีนั้น เป็นของดีอยู่แล้ว ก็รักษาไว้เป็นวัฒนธรรมประจำชาติ ซึ่ง
ประเพณีนั้น ย่อมมีส่วนสะท้อนถึง ค่านิยม แนวคิดความเชื่อศรัทธาที่ยังคง
อยู่หรือเปลี่ยนแปลงไปของผู้คนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ซึ่งวัฒนธรรม
ประเพณีแต่ละท้องถิ่นนั้น อาจแตกต่างกันไปหรือคล้ายคลึงกันก็ได้แต่จาก
สภาพปัจจุบันการขับเคลื่อนการตามวัฒนธรรมตะวันตกตามกระแสพัฒนา
ยุคไร้พรมแดนในด้านการพัฒนายุคไร้พรมแดนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ควบคู่กับเศรษฐกิจกระแสหลัก ทำให้เกิดแรงปะทะระหว่างวัฒนธรรม
ตะวันตก และวัฒนธรรมตะวันออก ซึ่งอ่อนไหวและเปราะบางอยู่แล้วเป็น
เสมือนการรุกรานทางด้านวัฒนธรรมซึ่งไม่ต่างจากการรุกรานด้านอ่ืนๆ
จังหวัดสตูลมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานนับปีปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) 
อายุครบ ๑๘๐ ปีแล้ว นับว่าตั้งเมืองมาเนิ่นนานครันทีเดียว และด้วย
ระยะเวลาเช่นนี้เมืองสตูลก็ย่อมผ่านหนาวผ่านร้อนมามากมาย ย่อมมี
เรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นทั้งที่เป็นความสุข ความทุกข์ มีสิ่งที่ควรยินดี และมี
เหตุการณ์ที่สร้างความเสียใจ ที่สำคัญคือ ในห้วงเวลาที่ผ่านพ้นนั้นเต็มไป
ด้วยเรื่องเล่าของผู้คนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อันเป็นฐานรากส่งต่อไปสู่
อนาคตได้อย่างมั่นคง เพราะเรื่องเล่าเหล่านั้นก็คือ เรื่องราวของชีวิตผู้คน 
เป็นวิถีการดำรงอยู่ กอปรเป็นวัฒนธรรมประเพณี ศิลปะวิทยาการต่างๆ 
อันหลอมหล่อให้เป็นเมืองสตูลดังที่เห็นกันการที่จะเกิดมีวิถีดังว่าย่อมผ่าน
มือ ผ่านจิตใจ ผ่านความคิด และความเสียสละของบุคคลสำคัญหลายคนที่
ช่วยกันสร้างบ้านแปงเมือง ช่วยกันพัฒนาเมืองสตูลมาในแต่ละยุคแต่ละ
สมัย จึงนับเป็นคุณูปการใหญ่หลวงที่ชนรุ่นหลังควรเรียนรู้เพ่ือสืบทอดวิถี
สตูลไม่ให้ขาดช่วงตอนการเรียนรู้รากเหง้าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ 
เพราะทำให้รู้ที่มาของตน ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในถิ่นที่อยู่ จนเกิดเป็น
ความรัก ความหวงแหนนำไปสู่การต่อยอดเป็นความยั่งยืนให้แก่ลูกหลาน 
นั่นจึงถือว่าเป็นความกตัญญูรู้คุณต่อเหล่าบรรพบุรุษที่สร้างทำเมืองสตูลมา 

พร้อมกันนี้เมื่อวันที่ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเสนอให้อุทยานธรณีสตูลเป็นสมาชิกอุทยาน
ธรณี โลกของยู เนสโก (UNESCO Global Geoparks) ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ได้รับการรับรองจากยูเนสโกให้
เป็นอุทยานธรณีโลกสตูล วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งอุทยานธรณี
โลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark) คือพ้ืนที่มีความสำคัญทาง
ธรณีวิทยา เป็นบันทึกหลักฐานของโลกใต้ทะเลเมื่อ ๕๕๐ ล้านปีก่อน                    
ที่อุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิตยุคเก่า เกิดเป็นแหล่งสร้างออกซิเจนให้กับโลกใน
ช่วงเวลานั้น ต่อมาเปลือกโลกยกตัวขึ้น ก่อเกิดเป็นเทือกเขาและถ้ำ โดย
พ้ืนที่เหล่านี้ได้รับการบริหารจัดการแบบองค์รวม ประกอบด้วย การอนุรักษ์ 
การให้การศึกษาและพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้
ชุมชนเรียนรู้และเข้าใจ มีความภาคภูมิใจในพ้ืนที่ตัวเอง สร้างอาชีพ 
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เศรษฐกิจท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา ใช้มรดกธรณีวิทยา
เชื่อมโยงกับมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอื่นๆ 

ประโยชน์การเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก เป็นโอกาส
เชิงพ้ืนที่ในการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ และสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป็นการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ผ่านการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาซึ่งเป็น
นวัตกรรมใหม่ของการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทำให้ประเทศ
ไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติเพ่ิมมากขึ้นทั้งในด้านคุณค่าของแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ และด้านการท่องเที่ยวซึ่งจะดึงดูดนักท่องเที่ยวนำ
รายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ ประชากรในพ้ืนที่มีงานทำ มีรายได้และ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประชากรในพ้ืนที่เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวง
แหน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าได้รับการปกป้องคุ้มครอง เกิด
เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาอย่าง
ยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งศึกษา วิจัย ของนักวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ ทั้งหมดที่กล่าวมาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

นโยบายรัฐบาล 3 การพัฒนาศักยภาพคน ประเด็นการพัฒนา
จังหวัดที่ 2 :การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
อุทยานธรณี โลกสตูล และยั่งยืนแผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดสตูล 3 ประการดังนี้ (9 แนวทาง      
ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า : Value Chain) 1) เพ่ิมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศและอุทยานธรณีสตูลให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชุมชน  2) พัฒนา
ศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว ตามอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา จนมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และ 3) พัฒนาศักยภาพบุคลากร รองรับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวสู่
ตลาดการท่องเที่ยว 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม ทบทวนชุดองค์ความรู้  รวมถึงพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยรูปแบบการเรียนรู้ และพัฒนาวิทยากรเพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้ด้านประวัติศาสตร์แผ่นดินสตูล 
2. เพ่ือจัดรูปแบบการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้บริการศูนย์ฯ 
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวทั้ งในและต่างประเทศรวมถึง
ประชาชนทั่วไป 

4.ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 1.ชุดองค์ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์แผ่นดินสตูลและอุทยานธรณีโลกสตูล 
จำนวน 1 ชุด 
2.สื่อที่ทันสมัยเทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบการเรียนรู้ จำนวน 5 สื่อ 
3.หลักสูตร/กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์แผ่นดินสตูลและอุทยานธรณีโลกสตูล จำนวน 1หลักสูตร/
กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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4.รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานผลการวิจัย จำนวน 1 เล่ม 

5. พื้นที่เป้าหมาย  วิทยาลัยชุมชนสตูล และวัฒนธรรมจังหวัดสตูล 
6. กิจกรรมหลักของโครงการ จำนวน 2 กิจกรรม   

งบประมาณรวม 275,000 บาท 
6.1 กิจกรรมที่ 1 
  
 
       งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
 

ผู้รับผิดชอบร่วม 
 
หน่วยดำเนินการหลัก 

 

กิจกรรมที่ 1 การสร้างการมีส่วนร่วม ทบทวนชุดองค์ความรู้ รวมถึงพัฒนา
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รูปแบบการเรียนรู้ และพัฒนาวิทยากร
เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านประวัติศาสตร์แผ่นดินสตูล 
งบดำเนินงาน 225,000 บาท 
ดร.วรรณดี  สุธาพาณิชย์ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล 
ดร.มาณี  ฉัตรชัยวงศ์  
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการเบอร์โทร 0818984586 
วิทยาลัยชุมนสตูล 
 

6.2 กิจกรรมที่ 2 
  
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

 
ผู้รับผิดชอบร่วม 

 
    หน่วยดำเนินการหลัก 

กิจกรรมที่ 2 จัดรูปแบบการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้บริการศูนย์ฯ 
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศรวมถึง
ประชาชนทั่วไป 
งบดำเนินงาน 50,000 บาท 
ดร.วรรณดี  สุธาพาณิชย์ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล 
ดร.มาณี  ฉัตรชัยวงศ์  
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการเบอร์โทร 0818984586 
วิทยาลัยชุมชนสตูล 

7. หน่วยดำเนินงาน วิทยาลัยชุมชนสตูล 
8. ระยะเวลา ปีงบประมาณ  2564 
9. งบประมาณ งบประมาณ 275,๐๐๐.-บาท 
10. ผลผลิต (Output) การดำเนินการครั้งนี้ทำให้ได้ชุดองค์ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์

แผ่นดินสตูลและอุทยานธรณี ที่นำมาสู่สื่อที่ทันสมัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รูปแบบการเรียนรู้ จำนวนหลักสูตร/กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านประวัติศาสตร์แผ่นดินสตูลและอุทยานธรณีโลกสตูล
แยกตามประเด็นได้ ดังนี้ 

1. ชุดองค์ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์แผ่นดินสตูลและอุทยานธรณี
โลกสตูล จำนวน 1 ชุด  

2. สื่อที่ทันสมัยเทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบการเรียนรู้ จำนวน 5 
สื่อ 

3. หลักสูตร/กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์แผ่นดินสตูลและอุทยานธรณีโลกสตูล จำนวน 1หลักสูตร/
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กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

4. รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานผลการวิจัย จำนวน 1 เล่ม 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

วิทยาลัยชุมชนสตูล มีศูนย์การเรียนรู้  ศูนย์ข้อมูล ทางด้าน
ประวัติศาสตร์เมืองสตูล และอุทยานธรณีโลกสตูล ให้แก่ ประชาชนที่สนใจ 
และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ และเป็นศูนย์กลางฝึกอบรม
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ให้มีความรู้ สามารถถ่ายทอดข้อมูลประวัติศาสตร์เมือง
สตูล และอุทยานธรณีโลกสตูล ให้แก่นักท่องเที่ยงได้อย่างดี และมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ จ.1-1 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๓ : การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 5 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ สู่การเรียนรู้
ของประชาชนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๓ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิต โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพ เพื่อการมี 

งานทำ บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีชีวิตอุทยานธรณี
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หัวข้อ รายละเอียด 
โลกสตูล  

2. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 การศึกษาต้อง
มุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ด้านที่ 3. มีงานทำ – มีอาชีพ ๒) การ
ฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน
ทำงานเป็นและมีงานทำในท่ีสุด 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน3.1 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ ๓.๒ การยกระดับ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 4.1 
การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และโรงเรียนในสังกัด 
ส่งเสริมและสนับสนุนดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายเสริมทักษะอาชีพ
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือ
รองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลกสตูล 

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน (O-NET) โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน 4 กลุ่มสาระวิชา มีคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2560 
- 2561 ต่ำกว่าระดับประเทศ  

ในการเข้ าศึ กษาต่อในระดับที่ สู งขึ้น ไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่ งใน
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมไปถึงอาชีวศึกษา นอกจาก
นักเรียนจะต้องสอบข้อเขียนของโรงเรียนแล้ว นักเรียนจำเป็นต้องมีคะแนน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (ONET) ส่งผลให้ในบางครั้งอาจมี
ปัญหานักเรียนไม่มีที่เรียน และนักเรียนบางส่วนมาจากครอบครัวที่ยากจน
ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จึงมีความจำเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องมีการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาด้านทักษะอาชีพ 

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. ส่งเสริมทักษะอาชีพ เพ่ือการมีงานทำ และรายได้สำหรับเด็กและ
เยาวชน ตามบริบทของพ้ืนที่ และความต้องการของนักเรียน/โรงเรียน 
สำหรับ ๑) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำนวน ๑๕๙ แห่ง ๒) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ทุกสังกัดในจังหวัดสตูล โดยเบื้องต้นดำเนินการจำนวน 20 แห่ง 
จากจำนวน 76 แห่ง เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก
สตูล  
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ลดปัญหาอบายมุขปัญหายาเสพติด 
4. ลดปัญหาการว่างงาน 
๕. การละท้ิงถิ่นบ้านเกิด 

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย    - โรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกสังกัดในจังหวัดสตูล ที่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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หัวข้อ รายละเอียด 
มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมทักษะอาชีพ เพ่ือการมีงานทำ 
และรายได้สำหรับเด็กและเยาวชน ตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณี โลก ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสหกรณ์  
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ลดปัญหาอบายมุข ลดปัญหาการว่างงาน และ
ลดการทิ้งบ้านเกิด 
   - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
ส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 

5. พื้นที่เป้าหมาย ๑. โรงเรียนที่เปิดสอนระดับ ม.1-3 ทุกสังกัดในจังหวัดสตูล ที่เข้าร่วม
โครงการ จำนวน ๒๐ แห่ง 
๒. โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพป.สตูล จำนวน ๑๕๙ แห่ง 

6. กิจกรรมหลักของ
โครงการ 
 

จำนวน ๑  กิจกรรมงบประมาณรวม 2,045,485 บาท 
รวม  งบลงทุน         -              บาท 
       งบดำเนินงาน 2,045,485 บาท 

6.1กิจกรรมหลักท่ี 1 
 
    งบประมาณ 
 

 
ผู้รับผิดชอบหลัก 
 

ผู้ประสานงาน 
  
หน่วยดำเนินการหลัก 

ส่งเสริมทักษะอาชีพ เพ่ือการมีงานทำ และรายได้สำหรับเด็กและเยาวชน 
ตามบริบทของพ้ืนที่       
งบประมาณ                  2,045,485 บาท 
     งบดำเนินงาน           2,045,485 บาท 
     งบลงทุน                         -        บาท 
ชื่อ นายอุทัย  กาญจนะ    ตำแหน่ง  ผอ.สพป.สตูล 
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๔ ๗๒๑๘๘๕ เบอร์มือถือ ๐๘๑ ๔๗๙๑๖๙๔ 
ชื่อ เสอ้ิน แก่นทอง       ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๔ ๗๒๔๙๔๔ เบอร์มือถือ ๐๘๙ ๗๓๘๘๕๘๗ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

7. หน่วยดำเนินงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
8. ระยะเวลา ปีงบประมาณ  2564 
9. งบประมาณ งบประมาณ 2,045,485 บาท 

10. ผลผลิต (Output) เด็กและเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มี
ทักษะด้านอาชีพ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

นักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีทักษะอาชีพ สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้มีจิตสำนึกรักและพัฒนาบ้านเกิด เพ่ือ
รองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
ลดปัญหาอบายมุข และลดปัญหาการว่างงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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แบบ จ.1-1 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  3 : การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต                           
บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 6 : ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/
ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งด้วยตนเอง 
ยุทธศาสตร์ชาติที่  1 :  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

     รัฐบาลมีเจตนารมณ์และความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะลดระดับปัญหา               
ยาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องให้ได้มากที่สุด เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบ              
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หัวข้อ รายละเอียด 
ต่อการดำรงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุข           
ของประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม  ผ่านการแถลงนโยบายของรัฐบาล      
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗  ที่กำหนดให้ปัญหา
ยาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่จะต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการ
บังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการกับปัญหาอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่อง   
ให้เบ็ดเสร็จจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือลดปริมาณผู้เข ้าสู่การกระทำผิดเกี่ยวกับ           
ยาเสพติด นำคนออกจากวงจรการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นผล
อย่างชัดเจน และจังหวัดสตูลกำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด ในการยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้าง
ค ว าม มั่ น ค ง  แ ล ะสั ง ค ม สั น ติ สุ ข ต าม แ ผ น พั ฒ น าจั งห วั ด ส ตู ล                          
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ โดยการให้ทุกภาคส่วนได้ตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 
บรรลุเป้าหมายปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และภัยคุกคามลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหา              
ยาเสพติดของรัฐบาล 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด               
และเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา 
3. เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ๑. สัดส่วนจำนวนเยาวชนอายุ ๖ – ๒๔ ปี สมัครเป็นสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE มากกว่าร้อยละ ๙๐ 
๒. สัดส่วนจำนวนศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ทุกประเภทที่ควร
ดำเนินการรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 
๓. สัดส่วนจำนวนชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภทรวมกัน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
 
๔. สมาชิกและชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมการกิจกรรมการ
แข่งขันประกวดทุกประเภท และทุกระดับ ร้อยละ ๑๐๐ 

5. พื้นที่เป้าหมาย - พ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และส่วนราชการ ของจังหวัดสตูล  
- สถานศึกษา องค์กรทางศาสนา สถานบำบัดรักษา สถานประกอบการ             
ในชุมชนทุกอำเภอ สถานที่จัดประกวดระดับภาคใต้และระดับประเทศ 

6. กิจกรรมหลักของ
โครงการ 
 

จำนวน  2  กิจกรรม  งบประมาณรวม  5,847,590  บาท   
รวม  งบลงทุน                  -         บาท 
       งบดำเนินงาน    5,847,590  บาท 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6.1  กิจกรรมหลักท่ี 1 

 งบประมาณ 
 

 
  ผู้รับผิดชอบหลัก 
    
   

 
หน่วยดำเนินการหลัก 

    หน่วยดำเนินการร่วม 

 

 

 

 

 
 

6.2  กิจกรรมหลักท่ี 2 
  งบประมาณ 
 

 
  ผู้รับผิดชอบหลัก 
 
 
  หน่วยดำเนินการหลัก 

    หน่วยดำเนินการร่วม 

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   (7 กิจกรรมย่อย) 
     งบประมาณ             2,156,700 บาท 
     งบดำเนินงาน           2,156,700 บาท 
     งบลงทุน                 ........-..............  บาท 
ชื่อนายทศพล สวัสดิสุข ตำแหน่ง : ปลัดจังหวัดสตูล/หัวหน้าสำนักงาน       
                                          ศูนยอ์ำนวยการป้องกันและ                               
                                          ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล 
เบอร์โทรศัพท์ 074-724625    เบอร์มือถือ ………-………………… 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล 

1. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล 
2. ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล 
3. ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสตูล 
4. ที่ทำการปกครองอำเภอควนโดน 
5. ที่ทำการปกครองอำเภอควนกาหลง 
6. ที่ทำการปกครองอำเภอท่าแพ 
7. ที่ทำการปกครองอำเภอละงู 
8. ที่ทำการปกครองอำเภอมะนัง 
9. ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งหว้า 

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  TO BE NUMBER ONE 
     งบประมาณ                  3,690,๘๙๐ บาท 
     งบดำเนินงาน                3,690,๘๙๐ บาท 
     งบลงทุน                      ..........-............  บาท 
ชื่อ นายทศพล สวัสดิสุข ตำแหน่ง : ปลัดจังหวัดสตูล/หน.สนง.ศอ.ปส.จ.สต. 
เบอร์โทรศัพท์ 074-724625    เบอร์มือถือ ………-………………… 
ชื่อ นพ.สมบัติ  ผดุงวิทย์วัฒนา ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-732341-2 ต่อ 309  เบอร์มือถือ………-…………… 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

7. หน่วยดำเนินงาน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล 
8. ระยะเวลา ปีงบประมาณ  2564 
9. งบประมาณ งบประมาณ  5,847,590  บาท 
10. ผลผลิต (Output) 1. ประชาชนเข้าใจและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ถึง

ระดับพ้ืนที่หมู่บ้าน 
2. เพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแสด้านยาเสพติดให้กับประชาชนได้รับทราบ
อย่างทั่วถึง 
3. สามารถนำผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้ 
4. ประชาชนทั่วไปมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. แกนนำ เยาวชน ในชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา 
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หัวข้อ รายละเอียด 
สถานประกอบการและชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการ                       
ให้คำปรึกษาสมาชิกท่ีมีปัญหาแบบเพ่ือนช่วยเพื่อนได้ 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome) 

1. ภาคราชการได้สร้างพลังแนวร่วมในการแจ้งเบาะแสด้านยาเสพติด 
2. ลดปัญหาด้านอาชญากรรม เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน 
3. จำนวนผู้เสพ ผู้ค้า ผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดสตูลลดลง 
4. ชุมชนและสังคมในจังหวัดสตูลมีความสงบสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ จ.1-1 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 : การเสริมสร้างความม่ันคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบน
ฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที ่ 6 : ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/
ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งด้วยตนเอง 
ยุทธศาสตร์ชาติที่  4 : ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
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หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการยุติธรรมเชิงรุกเข้าใจใส่ใจประชาชน  
 

2. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงกระบวนการยุติธรรม ไม่รู้กฎหมายและ
สิทธิต่างๆ ที่องค์กรภาครัฐจัดให้ หรือเป็นสิ่งพ้ืนฐานที่ต้องรู้เมื่อมีเหตุการณ์
ปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้น  ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคม และการเอารัด
เอาเปรียบเป็นเหตุให้มีความหายต่อสังคมรุนแรงได้  สำนักงานยุติธรรม
จังหวัดสตูล เป็นตัวแทน กระทรวงยุติธรรมในส่วนภูมิภาคมีภารกิจในการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การสร้างความปลอดภัยและความสงบ
สุขในสังคม การอำนวยความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรม การป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมตลอดถึงการปรองดองสมานฉันท์ จึงต้อง
ทำงานเชิงรุกเข้าถึงประชาชนมากที่สุด โดยการดำเนินการ โครงการ
ยุติธรรมเชิงรุกเข้าใจใส่ใจประชาชนทุกอำเภอของจังหวัดสตูล 

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

3.1 เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ประชาชนได้รับความยุติธรรมถ้วนหน้า 
3.2 เพ่ือการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งและป้องกันการแพร่ระบาดของยา
เสพติดให้โทษ 
3.3 เพ่ือให้สังคมมีความสงบสุขปรองดองและสมานฉันท์ 

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 
5. พื้นที่เป้าหมาย 4.1 พ้ืนที่ 7 อำเภอ ในจังหวัดสตูล 

4.2 ในโรงเรียนระดับมัธยม วัด มัสยิด และสถานที่สำคัญ 
6. กิจกรรมหลักของ
โครงการ 
 

จำนวน 1 กิจกรรมงบประมาณรวม 400,000บาท 
รวม  งบลงทุน               -         บาท 
       งบดำเนินงาน    400,000  บาท 
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6.1กิจกรรมหลักท่ี 1 

 งบประมาณ 
 

 
 
  ผู้รับผิดชอบหลัก 
 
ผู้รับผิดชอบร่วม 
 
  ผู้ประสานงาน 

  
    หน่วยดำเนินการหลัก 
    หน่วยดำเนินการร่วม 

 
.ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในข้อกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แก่ประชาชนและเยาวชนในโรงเรียน 
งบประมาณ           400,00    บาท 
     งบดำเนินงาน    400,00    บาท 
     งบลงทุน              -          บาท 
ชื่อ นายธีรพัทธ์  รอดความทุกข์ ตำแหน่ง  ยุติธรรมจังหวัดสตูล 
เบอร์โทรศัพท์ 074-711914    เบอร์มือถือ 081-9090499 
ชื่อ นายชัย  เกื้อเส้ง                   ตำแหน่ง  รองฯยุติธรรมจังหวัดสตูล 
เบอร์โทรศัพท์ 074-711914   เบอร์มือถือ 074-711914    
ชื่อ ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิดาภา  ฉิมเก้ือ ตำแหน่ง  นักวิชาการยุติธรรม 
เบอร์โทรศัพท์ 074-723167     เบอร์มือถือ 095-5454691 
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล 
1. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล 
2. หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดสตูล 
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หัวข้อ รายละเอียด 

7. หน่วยดำเนินงาน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล 
8. ระยะเวลา ปีงบประมาณ  2564 

9. งบประมาณ งบประมาณ  400,000 บาท 

10. ผลผลิต (Output) ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ลดปัญหายาเสพติดทำให้สังคม
เข้มแข็ง และมีความสงบสุข 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

10.1 ประชาชนรู้กฎหมายพื้นฐานในการใช้ชีวิตประจำวันเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม 
10.2 สังคมมีความเข้มแข็ง สามารถป้องกันแพร่ระบาดของยาเสพติดให้
โทษ 
10.3 ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ ทำให้สังคมมีความสุขยั่งยืน 
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แบบ จ.1-1 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๓ : การเสริมสร้างความมั่นคงคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ ๖ : ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน 
ให้มีความเข้มแข็งด้วยตนเอง 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้านในการส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน ให้มีความเข้มแข็ง
ด้วยตนเอง  
 

2. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

       ด้วยสภาวการณ์ของสังคมปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมส่งผลให้
แนวโน้มการเกิดอาชญากรรมและการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ิมสูงขึ้น 
ตลอดจนปัญหาการก่อความไม่สงบ การค้ามนุษย์ ฯลฯ และปัญหาอ่ืนๆ ตามมา
อีกมากมาย โดยรัฐบาลได้ประกาศนโยบายหลักด้านการสร้างความมั่นคงและ
ความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ โดยการสร้าง
ความสงบและความปลอดภัย ตั้งแต่ระดับชุมชนโดยกำหนดให้หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง ดูแล และรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชน และปัญหายาเสพติดในระดับชุมชน
และหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐ
ในการสร้างความปลอดภัยในพ้ืนที่ 

คณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นองค์กรหรือผู้แทนของประชาชนในการ
สะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งมีความแตกต่างตามลักษณะ
โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี และสภาพปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนตามภูมิประเทศ และภูมิสังคม โดยเฉพาะอำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านด้านการปกครองและรักษาความสงบ
เรียบร้อย มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การส่งเสริม
อุดมการณ์และวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน          
การส่งเสริมดูแลให้ราษฎรปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของ
หมู่บ้าน การสร้างความเป็นธรรมและประนีประนอมข้อพิพาท การตรวจตรา
รักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาย       
ในหมู่บ้าน การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์ของ
หมู่บ้าน การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภยันตรายของหมู่บ้าน  
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หัวข้อ รายละเอียด 
 เพ่ือให้การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบความสงบ

เรียบร้อยในหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งด้วยตนเอง โดยการขับเคลื่อนของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสตูลที่กำหนด
ไว้ว่า “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่
สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่อาเซียน” และรองรับพ้ืนที่อุทยานธรณีโลกสตูล ที่ทำการ
ปกครองจังหวัดสตูลจึ งได้จัดทำโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
คณะกรรมการหมู่บ้านในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบความ
สงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน ให้มีความเข้มแข็งด้วยตนเอง 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในด้านระเบียบกฎหมาย ให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
2) เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
3) เพื่อสร้างความม่ันใจและเชื่อมั่นให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย - จำนวนครั้งของการอบรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 4 ครั้ง 
- จำนวนผู้เข้ารับการอบรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 560 คน 

5. พื้นที่เป้าหมาย คณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดสตูล 
 

6. กิจกรรมหลักของโครงการ 
 

อบรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน ให้มีความ
เข้มแข็งด้วยตนเอง จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 140 คน 
งบประมาณรวม  1,290,000 บาท 
    - งบดำเนินงาน 1,290,000 บาท  
    - งบลงทุน - บาท 
 

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
  
 
งบประมาณ 
 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก 
 
ผู้ประสานงาน 

  
  หน่วยดำเนินการหลัก 

อบรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน ให้มีความ
เข้มแข็งด้วยตนเอง จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 140 คน 
งบประมาณรวม  1,290,000 บาท 
    - งบดำเนินงาน 1,290,000 บาท  
    - งบลงทุน - บาท 
นายทศพล สวัสดิสุข   ตำแหน่ง : ปลัดจังหวัดสตูล 
เบอร์โทรศัพท์ 074-7110283 เบอร์มือถือ  089-9799840 
นายจรูญศักดิ์ หมาดเท่ง   ตำแหน่ง : จ่าจังหวัดสตูล 
เบอร์โทรศัพท์ 074-7110283 เบอร์มือถือ  089-974-4881 
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล (กลุ่มงานปกครอง) 
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หัวข้อ รายละเอียด 
7. หน่วยดำเนินงาน ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล (กลุ่มงานปกครอง) 
8. ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2564 

9. งบประมาณ งบประมาณ 1,290,000 บาท 

10. ผลผลิต (Output) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย และแนวทาง
การปฏิบัติที่ถูกต้อง 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1) คณะกรรมการหมู่บ้านมีความรู้ความสามารถ และเข้าใจในข้อระเบียบ 
กฎหมายที่ถูกต้อง 
2) คณะกรรมการหมู่บ้านได้นำประสบการณ์ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ 
3) คณะกรรมการหมู่บ้านมีความเชื่อมั่นและมั่นใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
4) สร้างความศรัทธา และความม่ันใจในดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยแก่
ประชาชนได้ 
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แบบ จ.๑-๑ 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่๓ :  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต  บนฐาน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 6 : ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/
ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งด้วยตนเอง 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการสตูลสันติสุข 
2. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
แห่งชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือ
เสริมสร้าง      ความมั่นคงของชาติ และได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาประเทศได้ “ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” 
 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ  ได้กำหนดกรอบแนวคิดมุ่งสร้าง
สภาวะแวดล้อมที่สันติสุข โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างฐานราก
ความมั่นคงของสังคมไทย ฟ้ืนฟูความสมานฉันท์ของคนในชาติ   
ลดความเสี่ยงจากผลกระทบของภัยคุกคาม ด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่
ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหายาเสพติด การขัดแย้งในสังคม การก่อการร้าย และปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ โดยได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยซึ่งมี
ภารกิจเกี่ ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่ นคง
ภายในประเทศ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามแนวทาง 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น การสร้างจิตสำนึกด้านความมั่นคง
เป็นแนวทางประการหนึ่งที่ทำให้ประชาชนเกิดความรักและความสามัคคี 
มีการรวมกลุ่มจัดตั้งองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ บนพื้นฐานการมีส่วน
ร่วมของคนแต่ละชุมชน ให้ตำบล หมู่บ้านมีระบบป้องกันที่ดี 
 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัดกำหนดไว้ว่า “เมืองท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่  ประตูสู่อาเซียน” 
ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)     ได้
กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุข  
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หัวข้อ รายละเอียด 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 
1) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดด้าน
การค้ามนุษย์และขบวนการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดย
ผิดกฎหมาย 
2) เพ่ือควบคุมพ้ืนที่เสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย ์ 
3) เพ่ือสำรวจ/ตรวจค้นพ้ืนที่ เป้าหมาย เพ่ือเป็นการป้องกันและ
ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ 
4) เพื่อให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทสำรอง ปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
5) เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนามวลชนในพื้นท่ีในรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
6) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทักษ์ปกป้องชุมชน
ให้มีความปลอดภัย 
7) เพ่ือสนับสนุนการดำเนินการตามภารกิจกองอาสารักษาดินแดนด้าน
การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ
ประชาชน 

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย - การลงพ้ืนที่ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในการป้องกันและปราบปราม
ผู้กระทำผิดด้านการค้ามนุษย์  36  ครั้ง 
- จำนวนครั้งของการฝึกอบรมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภท
สำรอง 2 ครั้ง 
- จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภท
สำรอง 220 คน 

5.เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ 

ตัวชี้ วัด  ที่  1  การลงพ้ืนที่ ตั้ งจุดตรวจ/จุดสกัด ในการป้องกัน 
และปราบปรามผู้กระทำผิดด้านการค้ามนุษย์ ในพ้ืนที่อำเภอที่มีความ
เสี่ยงค้ามนุษย์สูง จำนวน  5 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเมืองสตูล,  
ควนโดน, ท่าแพ, ทุ่งหว้า, ละงู  และอำเภอทั่วไป  จำนวน  2 อำเภอ 
ประกอบด้วย อำเภอควนกาหลง, มะนัง อย่างน้อย 3 ครั้ง/เดือน  
ตัวชี้วัด ที่ 2  การฝึกอบรมราษฎรอาสาในพ้ืนที่ 7 อำเภอ เพ่ือเป็น
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทสำรอง จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 
110 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 220 นาย          

6.กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ จำนวน  2 กิจกรรม  งบประมาณรวม  420,000 บาท 
รวม     งบลงทุน          -              บาท 
          งบดำเนินงาน  420,000 บาท 
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หัวข้อ รายละเอียด 
6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
       งบประมาณ 
 
           
          ผู้รับผิดชอบ 
 
          ผู้ประสานงาน 
 
         หน่วยดำเนินการหลัก 
          

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสตูล  
งบประมาณ  120,000 บาท 
          งบลงทุน          -              บาท 
          งบดำเนินงาน  120,000 บาท 
ชื่อ นายทศพล  สวัสดิสุข ตำแหน่ง  ปลัดจังหวัดสตูล 
เบอร์โทรศัพท์  074 - 711083  เบอร์มือถือ 089-9799840 
ชื่อ นายพีรพัฒน์  เงินเจริญ  ตำแหน่ง  ป้องกันจังหวัดสตูล 
เบอร์โทรศัพท์  074 – 711756 เบอร์มือถือ 081-1722397 
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล (กลุ่มงานความมั่นคง) 
 

6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
         
          งบประมาณ 
 
           
          ผู้รับผิดชอบ 
 
          ผู้ประสานงาน 
 
         หน่วยดำเนินการหลัก 

ฝึกอบรมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทสำรอง เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการเฝ้าระวังพ้ืนที่  
งบประมาณ  300,000 บาท 
          งบลงทุน          -              บาท 
          งบดำเนินงาน  300,000 บาท 
ชื่อ นายทศพล  สวัสดิสุข ตำแหน่ง  ปลัดจังหวัดสตูล 
เบอร์โทรศัพท์  074 - 711083  เบอร์มือถือ 089-9799840 
ชื่อ นายพีรพัฒน์  เงินเจริญ  ตำแหน่ง  ป้องกันจังหวัดสตูล 
เบอร์โทรศัพท์  074 – 711756 เบอร์มือถือ 081-1722397 
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล (กลุ่มงานความมั่นคง) 

7.หน่วยดำเนินงาน ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล (กลุ่มงานความมั่นคง) 
8.ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
9.งบประมาณ 420,000 บาท 
10.ผลผลิต (Output) - การลงพ้ืนที่ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในการป้องกันและปราบปราม

ผู้กระทำผิดด้านการค้ามนุษย์ อย่างน้อย 3 ครั้ง/เดือน  
- ฝึกอบรมราษฎรอาสาในพ้ืนที่ 7 อำเภอ เพ่ือเป็นสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดนประเภทสำรอง จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 110 นาย รวมทั้งสิ้น 
จำนวน 220 นาย       

11. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดสตูลเกิดความเชื่อมั่นในความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
จังหวัดสตูลเพ่ิมมากข้ึน ทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล 
เพ่ิมสูงขึ้นตามเป้าประสงค์ของแผนพัฒนาจังหวัดสตูล 
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แบบ จ.๑-๑ 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 : การเสริมสร้างความม่ันคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบน
รากฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 6 : ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน 
ให้มีความเข้มแข็งด้วยตนเอง 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ บังคับคดีสานใจ ประชาชนใกล้กฎหมาย คดีเสร็จไวร่วมใจไปไกล่

เกลี่ย 

๒.  ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ด้วยนโยบายรัฐบาลในปัจจุบัน สร้างความรับรู้กับประชาชนให้รับรู้
ข้อมูลของภาคราชการอย่างถูกต้อง  ทั่วถึง   และพัฒนากฎหมาย  
กระบวนการยุติธรรมและส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ได้
เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่มีส่วนราชการในสังกัด
ภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งสำนักงานบังคับคดีในพ้ืนที่มีภารกิจหลัก ในการ
ปฏิบัติตามคำพิพากษาและคำสั่งของศาลในการบังคับคดีแพ่ง 
 

ทั้งนี้ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเป็นอีกภารกิจหนึ่งของกรม
บังคับคดี ซึ่งเป็นกระบวนการดำเนินงานเพ่ือเพ่ิมทางเลือกแก่ประชาชน
ในการยุติข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม และ
ช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงความเป็นธรรมได้โดยง่าย โดยกรม
บังคับคดีได้จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทขึ้นประจำสำนักงานบังคับคดี
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมาเพ่ือ
รองรับภารกิจด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทควบคู่ไปกับภารกิจด้านการ
บังคับคดีประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ย รวมทั้ง
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแต่งตั้งผู้มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เป็นที่ปรึกษาและผู้ไกล่เกลี่ยทำหน้าที่ประจำ
สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ ประกอบด้วยข้าราชการบำนาญกรม
บังคับคดี และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ และยังมี
เป้าหมายในการสรรหาผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดมาทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย
ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ครบทุกแห่ง ซึ่งพบว่านับแต่มีการ
จัดระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จำนวนผู้ร้องขอไกล่เกลี่ยมีปริมาณเพ่ิม
มากขึ้นและประสบผลสำเร็จมากขึ้นเป็นลำดับ ส่งผลให้ปริมาณการ
บังคับคดีลดลง เนื่องจากกระบวนการไกล่เกลี่ยมีความเรียบง่าย รวดเร็ว 
และประหยัด อีกท้ังผู้ไกล่เกลี่ยมีความน่าเชื่อถือ 
 
 



แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบบัทบทวน 
 

425 

 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
 เนื่องจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสนับสนุน

การบังคับคดี สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กรมบังคับคดี และเป็นการ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน หนี้รายย่อย 
หนี้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และอำนวยความยุติธรรม
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ อีกทั้งเป็นการเพ่ิมทางเลือกให้แก่ประชาชนใน
การยุติข้อพิพาทชั้นบังคับคดี อันจะเป็นการลดปริมาณการบังคับคดี  
การถูกยึด อายัดทรัพย์สิน ก่อให้ เกิดความสงบสุขในสังคม และ
ช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงความเป็นธรรมได้โดยง่าย กรม
บังคับคดีได้จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำสำนักงานบังคับคดีทุก
แห่งที่เปิดทำการใหม่ แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยที่มีอยู่ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ต่อเนื่อง และเพ่ิมผู้ไกล่เกลี่ยประจำศูนย์ฯ ทุกแห่ง เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ประชาชนในการได้รับบริการไกล่เกลี่ยที่มีประสิทธิภาพเป็น
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ธรรม โดยผู้ที่มีความเป็นกลาง 
อย่างแท้จริงและ ตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรมบังคับคดี ได้กำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างภาพลักษณ์และยกระดับความร่วมมือภาคี
เครือข่าย 
 เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบัน ปริมาณการบังคับคดีมีเพ่ิมขึ้น 
เพ่ือลดปัญหาข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม จึงต้องอาศัยความร่วมมือ และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน อันถือเป็นหลักสากลที่อารยะประเทศให้ความสำคัญ 
และเป็นประเด็นหลักของสังคมในการพัฒนาประเทศ ตามหลักธรรมาภิ
บาล ที่ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนใน
สังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการได้อย่างโปร่งใสการมีส่วน
ร่วมจากประชาชน ที่เกี่ยวข้อง และชุมชนท้องถิ่น จะช่วยให้เกิดความ
ใกล้ชิดกันและรับทราบปัญหาและความต้องการที่แจ้จริง สร้างการ
ทำงานร่วมกันและร่วมกันแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด การมีส่วนร่วมจึง
จำเป็นต้องมีการสร้างเครือข่าย เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการทำงาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน อันจะ
นำไปสู่ความสงบสุขในสังคม 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเสริมสร้างการรับรู้ด้านการบังคับคดีในกฎหมายแพ่ง ส่งผลให้
ลูกหนี้มีคุณภาพดีขึ้น ป้องกันลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ เพ่ิมอำนาจต่อรอง
กับหนี้นอกระบบ สร้างภูมิคุ้มกันให้ไม่ก่อหนี้เพ่ิมขึ้น และสร้างสังคม
ปลอดหนี้ได้ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์รัฐบาลที่ต้องการสร้างสังคม
ให้คนอยู่ดี มีสุข ต่อไป 

2. เพ่ือให้การไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีดำเนินไปอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ โดยผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และมีความเป็นอิสระ 
3. เพื่อช่วยลดปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการบังคับคด ี

หัวข้อ รายละเอียด 
 4. เพ่ือให้ประชาชนมีทางเลือกในการยุติข้อพิพาทชั้นบังคับคดีได้

สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 
5. เพ่ืออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ก่อให้ เกิดความ
สมานฉันท์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการบังคับคดี 
6. เผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด 
และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชนผู้ยังไม่รู้ขั้นตอนการบังคับ
คดีเบื้องต้น 
7. เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับประชาชนในพ้ืนที่โดยนำความรู้
ความเข้าใจกระบวนการบั งคับคดีและการปฏิบัติ เมื่อต้องเข้าสู่
กระบวนการบังคับคดี รวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ในพ้ืนที่ 
สามารถทำหน้าที่ให้ความรู้ คำแนะนำแทนกรมบังคับคดี และสำนักงาน
บังคับคดีจังหวัดได้ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
           6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
                งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
 
 
              หน่วยงานดำเนินการหลัก 

เครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ 
งบประมาณ  178,711 บาท    
      งบดำเนินงาน    178,711   บาท    
ชื่อ นายวิเชียร  เผ่าชู ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี
จังหวัดสตูล 
เบอร์ไทรศัพท์ 0 7473 2590 เบอร์มือถือ 063-2174826 
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล 
 

7.  หน่วยดำเนินงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล 

8. เป็นศูนย์กลางช่วยเหลือดูแลให้คำแนะนำและแก้ปัญหางานบังคับ
คดีแก่ประชาชนในชุมชน ระดับพ้ืนที่ 

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ต1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านการ
บังคับคดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องร้อยละ 80  
2. ร้อยละ 80 ของเรื่องที่เข้าสู่การไกล่เกลี่ย ดำเนินการเป็นผลสำเร็จ 
3. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการทำงานของกรมบังคับคดี 
โดยนำความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบังคับคดี และการปฏิบัติ เมื่อ
ต้องเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี ไปถ่ายทอดสู่ประชาชน ร้อยละ 80 

5.  พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดสตูล 
6.  กิจกรรมหลักของโครงการ จำนวน  3 กิจกรรม  งบประมาณรวม 531,211.- บาท 

รวม งบลงทุน                 -        บาท 
      งบดำเนินงาน   531,211.-บาท    

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
            งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
 

หน่วยงานดำเนินการหลัก 

สร้างการรู้ด้านกฎหมายด้านการบังคับคดี 
งบประมาณ 255,000บาท    
     งบดำเนินงาน    255,000   บาท    
ชื่อนายวิเชียร  เผ่าชู ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล 
เบอร์โทรศัพท์ 0 7473 2590 เบอร์มือถือ 063-2174826 
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล 

6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
            งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
 

หน่วยงานดำเนินการหลัก 

มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี                             
งบประมาณ97,500บาท    
      งบดำเนินงาน    97,500   บาท    
ชื่อนายวิเชียร  เผ่าชู ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล 
เบอร์โทรศัพท์ 0 7473 2590 เบอร์มือถือ 063-2174826 
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล 
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8.  ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2564 
9.  งบประมาณ งบประมาณ  531,211   บาท    
10.  ผลผลิต ( Output ) 
  

1. จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดเสริมสร้างการรับรู้ด้านการบังคับ
คดี จำนวน 300 คน 
2. คู่ความหรือผู้มีส่วนได้เสียในคดีที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วหรือ
อยู่ระหว่างขั้นตอนการบังคับคดี ไม่น้อยกว่าจำนวน 100ราย 
3. จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดเสริมสร้างการรับรู้ด้านการ
บังคับคดีและวิทยากรตัวคูณต่อเนื่อง 5 วันจำนวน 41 คน 

11 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  (Outcome) 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ด้านการบังคับคดีและกฎหมายที่เก่ียวข้องร้อยละ 80  

2. ร้อยละ 80 ของเรื่องที่เข้าสู่การไกล่เกลี่ย ดำเนินการเป็น
ผลสำเร็จ 

3. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการทำงานของ
กรมบังคับคดี โดยนำความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
บังคับคดี และการปฏิบัติ เมื่อต้องเข้าสู่กระบวนการบังคับ
คดี ไปถ่ายทอดสู่ประชาชน ร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 
 

แบบ จ.๑-๑ 
แบบสรุปโครงการแบบย่อย (Project idea) 

 

ประเด็นพัฒนาจังหวัดที่ 3 : การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ : 7 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข สถาบัน สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี บนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ความสำคัญของโครงการ หลักการ      เอกลักษณ์ ของคนไทย คื อ  ความรักชาติ  ศาสนา และ
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และเหตุผล พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตนเป็นคนดีด้วยคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยยึดสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เป็นเสา
หลัก เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิต อุทิศความสุข
ส่วนตนเพ่ือส่วนรวม และที่สำคัญคือการมีสติรู้เท่าทันสิ่งต่างๆ อยู่
เสมอ 
     นโยบายรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กำหนดนโยบาย
ในการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  ซึ่งถือว่าเป็น
องค์ประกอบสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม
ประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สำคัญยิ่งยวด
ในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษา             
พระบรมเดชานุภาพ  
     น โยบ ายของกระทรวงมห าด ไท ยโดยรั ฐมน ตรีว่ าก าร
ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไท ย  พ ล เอ ก  อ นุ พ ง ษ์  เ ผ่ า จิ น ด า  
ได้มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่
ก า ร ป ฏิ บั ติ แ ก่ หั ว ห น้ า ส่ ว น ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด ใน สั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม 
๒๕๕๗ โดยเน้นยำการให้ความสำคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่ง
มีความสำคัญกับคนไทย ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นศูนย์รวม
ที่ทุกๆ คนให้ความเคารพนับถือ และยึดมั่นยิ่งชีวิต ดังนั้นจึงต้องมี
หน้าที่ในการทำให้ประชาชนเข้าใจ รักษา เทิดทูนสถาบันไว้เป็นศูนย์
รวมจิตใจ  

   
      

 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพ่ือแสดงความยกย่องและความจงรักภักดีในสถาบันหลักของ

ชาติ 
๒.เพ่ือดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและ 
กระทรวงมหาดไทยในการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
3. เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของ
ชาติ 

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 5 ครั้ง 
5. พื้นที่เป้าหมาย พ้ืนที่จังหวัดสตูล 
6. กิจกรรมหลักของโครงการ 
กิจกรรมหลักที่ 1 

กิจกรรม ชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
งบประมาณ 920,000 บาท 
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แบบ จ.๑-๑ 
โครงการแบบย่อ 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 : การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบน
รากฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 7 : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขสถาบัน สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี บนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.ชื่อโครงการ โครงการยกระดับการส่งเสริมสืบสานเทศกาลประเพณีวัฒนธรรมสตูล 
๒. ความสำคัญของ
โครงการ 

         จากคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภาในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เรื่อง

 รวม งบลงทุน  -  บาท 
งบดำเนินงาน  920,000 บาท 

7. หน่วยดำเนินงาน สำนักงานจังหวัดสตูล 
8. ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2564 
9. งบประมาณ งบประมาณ 920,000 บาท 
10. ผลผลิต (Output) -จังหวัดสตูลมีกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

-ข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูลร่วมใจเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ประชาชนจังหวัดสตูลมีสิ่งยึดในสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์เป็นเสาหลัก เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจให้มีกำลังใจใน
การใช้ชีวิต อุทิศความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวม และที่สำคัญคือการมี
สติรู้เท่าทันสิ่งต่างๆ อยู่เสมอ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
หลักการและเหตุผล นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน และในด้านที่  ๓ คือการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม 
และวัฒนธรรมที่ดี รวมทั้งการทำนุบำรุงศาสนา การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม
ไทย และการยอมรับประเพณี วัฒนธรรมที่ดีที่มีความหลากหลาย เพ่ือสร้างสังคมให้
มีคุณภาพ คุณธรรม และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับ จากประเด็น
การพัฒนา 
จังหวัดสตูล ในด้านสังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน หมายถึง การที่จังหวัดสตูลเป็นสังคม 
พหุวัฒนธรรม  ที่เข้มแข็ง ความเหลื่อมล้ำลดลง ประชาชนมีความมั่นคงในทุกมิติ
เพ่ิมขึ้น ชุมชน และท้องถิ่นสามารถพัฒนาสู่การพ่ึงตนเอง สามารถจัดการตนเองได้
มากขึ้น ระบบประชาธิปไตยระดับชุมชนมีความเข้มแข็ง ชุมชนมีความสมัครสมาน
สามัคคี           
        สภาพสังคมในปัจจุบัน จังหวัดสตูล มีประชากรเป็นโลกดิจิตอล มีการ
ติดต่อสื่อสารข้ามพรมแดน  ทำให้เกิดการเบี่ยงเบนทางสังคม และก่อนให้เกิดปัญหา
ด้านสังคมอย่างมากมาย เด็ก เยาวชน ประชาชน เริ่มห่างจากศาสนา เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ไม่วัดหรือมัสยิดเพ่ิมขึ้น  มีปัญหายาเสพติด ค่านิยม และประเพณี
วัฒนธรรมเปลี่ยนไปไม่ได้ยึดวัด มัสยิดเป็นศูนย์กลาง  ประชาชนเป็นโรคซึมเศร้า โรค
ไพโบล่า  และ อื่น ๆ เพ่ิมข้ึน 
          เพ่ือให้ เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รักษาประเพณีวัฒนธรรม และปฏิบัติ
ตามหลักศาสนา และยกระดับความสำคัญของงานประเพณี  วัฒนธรรมให้มี
ความสำคัญมากขึ้น   เป็นเครื่องมือในการสร้างกิจกรรมให้สังคมทุกภาคส่วนใน
จังหวัดสตูลเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมและมีความสันติสุขอย่างยั่งยืน 
          เร่งด่วนมาก เนื่องจากเป็นการสนับสนุนคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา
จังหวัดสตูลเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม  ที่เข้มแข็ง ความเหลื่อมล้ำลดลง ประชาชนมี
ความมั่นคงในทุกมิติเพ่ิมขึ้น ชุมชน และท้องถิ่นสามารถพัฒนาสู่การพ่ึงตนเอง 
สามารถจัดการตนเองได้มากขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

   ๑.   เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาชน ประชาชน มีความตระหนักและจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2.  เพ่ือสร้างกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้
เพ่ิมมากข้ึนส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดสตูลให้มีสันติสุขอย่างยั่งยืน 
   ๓.  เพ่ือตอบสนองนโยบายคณะรัฐมนตรี และแนวทางการพัฒนาจังหวัดสตูล 

4. ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 

จัดกิจกรรมที่ 1 การจัดงานสุหนัต จังหวัดสตูล 
จัดกิจกรรมที่ 2 จัดงานเทศกาลประเพณีสารทเดือนสิบ  
จัดกิจกรรมที่ 3 โครงการรายาปันจอร์ 
จัดกิจกรรมที่ ๔ การจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระ 

5. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดสตูล  
6. กิจกรรมที่สำคัญของ โครงการยกระดับการส่งเสริมสืบสานเทศกาลประเพณีวัฒนธรรมสตูล  
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โครงการ 
6.1 กิจกรรมหลักท่ี ๑ 
 
 
 
งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก 
 
ผู้ประสานงาน 
 
หน่วยดำเนินการหลัก 
หน่วยดำเนินการร่วม 

 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 1 การจัดงานสุหนัตหมู่ จังหวัดสตูล 
แนวทางการจัดกิจกรรม  จัดงานเทศกาลสุหนัตหมู่ ตามประเพณี โบราณ                    
และถูกสุขลักษณะ  
กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก เยาวชน ในจังหวัดสตูล จำนวน ๑๐๐ คน 
งบประมาณ             จำนวน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
งบดำเนินงาน     ๓๐๐,๐๐๐           บาท 
 นางจันทนา  สิทธิพันธ์   วัฒนธรรมจังหวัดสตูล 
เบอร์โทรศัพท์ 074 740600  เบอร์มือถือ  0892809705 
นางสาวนิภาวรรณ  กาญจนพิทักษ์  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ 
เบอร์โทรศัพท์ 074 740600  เบอร์มือถือ  0๘1-๘๗41058 
ผู้รับผิดชอบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล 
โรงพยาบาลสตูล, คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล 

6.๒ กิจกรรมหลักท่ี ๒ 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบหลัก 
 
 
ผู้ประสานงาน 
 
หน่วยดำเนินการหลัก 
หน่วยดำเนินการร่วม 

กิจกรรมที่ 2 จัดงานเทศกาลประเพณีสารทเดือนสิบ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก เยาวชน ประชาชน ในจังหวัดสตูล จำนวน ๕,๐๐๐ คน 
งบประมาณ             จำนวน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
งบดำเนินงาน     ๓๐๐,๐๐๐           บาท 
 นางจันทนา  สิทธิพันธ์   วัฒนธรรมจังหวัดสตูล 
เบอร์โทรศัพท์ 074 740600  เบอร์มือถือ  0892809705 
นางสาวนิภาวรรณ  กาญจนพิทักษ์  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ 
เบอร์โทรศัพท์ 074 740600  เบอร์มือถือ  0๘1-๘๗41058 
ผู้รับผิดชอบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล 
วัดชนาธิปเฉลิมพระอารามหลวง เทศบาลเมืองสตูล 

6.๓ กิจกรรมหลักท่ี ๓ 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบหลัก 
 
ผู้ประสานงาน 
 
หน่วยดำเนินการหลัก 
หน่วยดำเนินการร่วม 

กิจกรรมที่ 3 โครงการรายาปันจอร์ 
ผู้รับผิดชอบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล 
งบประมาณ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
งบดำเนินงาน     ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
นางจันทนา  สิทธิพันธ์   วัฒนธรรมจังหวัดสตูล 
เบอร์โทรศัพท์ 074 740600  เบอร์มือถือ  0892809705 
นางสาวนิภาวรรณ  กาญจนพิทักษ์  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ 
เบอร์โทรศัพท์ 074 740600  เบอร์มือถือ  0๘1-๘๗41058 
รับผิดชอบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน   



แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบบัทบทวน 
 

433 

หัวข้อ รายละเอียด 
6.๔ กิจกรรมหลักท่ี ๔ 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบหลัก 
 
ผู้ประสานงาน 
 
หน่วยดำเนินการหลัก 
หน่วยดำเนินการร่วม 

กิจกรรมที่ ๔ การจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระ  
งบประมาณ จำนวน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
      งบดำเนินงาน  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
นางจันทนา  สิทธิพันธ์   วัฒนธรรมจังหวัดสตูล 
เบอร์โทรศัพท์ 074 740600  เบอร์มือถือ  0892809705 
นางสาวนิภาวรรณ  กาญจนพิทักษ์  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ 
เบอร์โทรศัพท์ 074 740600  เบอร์มือถือ  0๘1-๘๗41058 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล 
อำเภอทุ่งหว้า , เจ้าคณะจังหวัดสตูล และวัดเข้าร่วมโครงการ 

7.หน่วยดำเนินงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล 
8. ระยะเวลาในการ 
ดำเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

9.งบประมาณ ๑,๑๐๐,000 บาท 
10. ผลผลิต (Output) ๑.  กิจกรรมจำนวน ๔  กิจกรรม   

๒.  มีผู้เข้าร่วมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  ราว ๒๐,๐๐๐ คน   
๓.  มีการยกระดับการจัดงานการส่งเสริมสืบสานเทศกาลประเพณีวัฒนธรรมสตูล 

๑1.ผลที่คาดว่าจะได้รับ เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดสตูล มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  ตระหนักถึงความสำคัญหลักธรรมคำสอนทางศาสนา และประเพณี

วัฒนธรรมของชุมชนที่สืบทอดกันมา อันจะส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งทางพหุ
วัฒนธรรม  เป็นการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดสตูล  และก่อให้เกิดความสันติ

สุขอย่างยั่งยืน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบ จ.๑-๑ 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ  
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 : การเสริมสร้างความม่ันคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบน
รากฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนงาน/แนวทางการพัฒนาที่ 9 : คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและสุขภาวะของผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส  ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ลดความรุนแรงในครอบครัว 
2. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

          ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติ มีนาคม 2559 ระบุว่า ประเทศ
ไทยติดอันดับสถิติคดีความรุนแรงต่อเด็กและสตรี สูงเป็นอันดับ 1 ใน 10 
ของโลกอย่างต่อเนื ่อง เฉพาะคดีข่มขืนทั ่วโลกมีประมาณ 2.5 แสนคดี 
ประเทศไทย แจ้งความคดีเหล่านี้ประมาณ 4 พันคดี แต่จับคนร้ายได้เพียง
ร้อยละ 50 ถ้ารวมคดีที่ไม่ได้แจ้งความคาดว่ามีสูงถึง 3 หมื่นคดี สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยข้อมูลเฉพาะของปี 2558 ว่า มีเด็กและ
สตรีในประเทศไทยถูกกระทำรุนแรงกว่า 2 หมื่นราย สถิติเฉลี่ยวันละ 66 
ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ และตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์มาก
เป็นอันดับ 1 รองลงมาเป็นการทำร้ายร่างกายจากบุคคลที่เด็กรู้จัก ไว้วางใจ 
และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 

โดยสภาพการณ์และปัญหาของครอบครัวในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า
สภาพครอบครัว ความใกล้ชิดผูกพันกับครอบครัวมีน้อย  เห็นได้จากผลการ
สำรวจต่างๆ ที่พบว่าสมาชิกครอบครัวใช้เวลาร่วมกันน้อยลงทำให้ขาดการ
สื่อสารที่มีคุณภาพทั้งทางร่างกาย และทางจิตใจ ทำให้สมาชิกครอบครัว เกิด
ความไม่เข้าใจ ระหว่างกัน เมื่อประกอบกับปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจที่
รุมเร้า จึงทำให้เกิดปัญหาครอบครัวขึ้น และส่งผลให้เกิดปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว ซึ ่งปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาที ่เพิ ่มความ
รุนแรงมากขึ้นในสังคมไทย ทำให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกในครอบครัวทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ และส่งผลทำให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอ และส่งผล
ให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมาทั้งปัญหายาเสพติด ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง คน
เร่ร่อน ขอทาน หรือปัญหาการค้ามนุษย์ตามมา 

  ในจังหวัดสตูล พบว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง และ
ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครบครัวได้รับแจ้ง 
จากปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เฉลี่ยปีละ ๑๕ ราย ซึ่งไม่รวมถึงครอบครัวที่ยอมรับ 
และทนทุกข์กับความรุนแรงที่ไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน ซึ่งคาด
ว่ามีจำนวนอีกกว่าเท่าตัว และปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมีแนวโน้มที่ 
 
 
จะเพ่ิมขึ้น เนื่องจากสังคมที่เปลี่ยนแปลงเป็นสังคมที่ต้องแข่งขันทั้งด้าน  
เศรษฐกิจและสังคม และความเปลี ่ยนแปลงของระบบการสื ่อสารและ
เทคโนโลยีที่ผู้คนสามารถเข้าถึงสื่อที่มีความรุนแรงได้อย่างง่ายดาย  
     ส ำน ัก งาน พ ัฒ นาส ังคมและความมั ่น ค งขอ งมน ุษ ย ์จ ังห ว ัดสต ูล               
ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวดังกล่าว และเห็น
ว่าการส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว และการสื่อสารในครอบครัวอย่าง
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สร้างสรรค์ จะสามารถป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้ โดยให้
สมาชิกในครอบครัวได้มีความรู้ความเข้าใจการสื่อสารในครอบครัว  ให้พ่อ
แม่ ผู ้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัว ได้พูดคุยสื ่อสาร  อย่างมีความรู้                  
มีทัศนคติที่ดีต่อกัน และมีทักษะในการสื่อสารภายในครอบครัว จึงได้จัดทำ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพูดคุยพูดคุยอย่างสร้างสรรค์เพ่ือป้องกันความ
รุนแรงในครอบครัวขึ้น 
   

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.เพ่ือให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในครอบครัว 
2.เพ่ือสมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของความรุนแรง
ในครอบครัว 
3.เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกัน 

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย พ่อแม่ ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัว ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายความรุนแรงในครอบครัว เทคนิคการสื่อสารเพ่ือป้องกันความรุนแรงใน
ครอบครัว และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 
770 คน 

5. พื้นที่เป้าหมาย 1.อำเภอเมือง สถานที่ สตารินทร์รีสอร์ท 
2.อำเภอละงู สถานที่ เทศบาลตำบลกำแพง 
3. อำเภอท่าแพ สถานที่ อบต.ท่าเรือ 
4.อำเภอควนกาหลง สถานที่ ภูริศึกษาวิชชาลัย 
5.อำเภอทุ่งหว้า สถานที่  อบต.นาทอน 
6.อำเภอมะนัง สถานที ่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
7.อำเภอควนโดน สถานที่  โรงเรียนอนุบาลควนโดน 

6.กิจกรรมหลักของโครงการ กิจกรรมดังนี้ 
๑. การบรรยายให้ความรู้สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว และกฎหมาย
ความรุนแรงในครอบครัวตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ 
2.  กิจกรรมกระบวนการเทคนิคการสื่อสารในครอบครัว ตามหลักสูตร การ
สื่อสารระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง กับบุตรหลาน (แนะนำตัวผ่านภาพ/สำรวจ
ชุมชน/เส้นชีวิต /ย้อนรอยวัยรุ่น) 
 

3. ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายครอบครัวการบริหารจัดการด้านการเงิน ณ 
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา 

และศูนย์เรียนรู้คุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียง ม.1 ต.บ้านหาร อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 
7. หน่วยดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสตูล 

8. ระยะเวลาในการ ปีงบประมาณ  2564 
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436 

หัวข้อ รายละเอียด 
ดำเนินงาน 

9. งบประมาณ งบประมาณ 726,600 บาท  

10. ผลผลิต (Output) พ่อแม่ ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัว รวม 770 คน 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1 สมาชิกในครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ภายใน
ครอบครัว 
2 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงมากข้ึน    
และสามารถดำเนินการกับปัญหาความรุนรงในครอบครัวได้อย่างถูกต้อง 
๓ อัตราครอบครัวที่กระทำความรุนแรงในครอบครัวของจังหวัดสตูล               
มีจำนวนลดน้อยลง 

 

 

 
 



โครงการ
 

(จ านวน)
งบประมาณ

โครงการ
 

(จ านวน)
งบประมาณ

โครงการ
 

(จ านวน)
งบประมาณ

โครงการ
 

(จ านวน)
งบประมาณ

โครงการ
 

(จ านวน)
งบประมาณ

โครงการ
 

(จ านวน)
งบประมาณ

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 20 159,688,492 14 101,311,100 14 173,681,800 15 310,167,800 8 31,775,400 71 776,624,592 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 3 22,571,395 9 78,956,900 2 850,600 3 3,466,110 3 3,466,110 20 109,311,115 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 5 7,731,646 5 8,743,500 5 8,761,500 12 22,173,486 11 14,173,486 38 61,583,618 
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ

-    8,000,000    -    8,000,000    -    8,000,000    -    8,000,000   -    8,000,000   -    40,000,000 

รวมท้ังส้ิน 28     ######### 28     ######### 21     ######### 30     ######### 22     57,414,996  129   987,519,325   

พ.ศ.2565
ปีงบประมาณ

ประเด็นการพัฒนา

พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
งบประมาณจังหวัดสตูล

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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แผนงาน/โครงการ
แหล่ง
 งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ด าเนินการ

 พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 
2561-2565

1. โครงการเพ่ิมศักยภาพ
ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขเพ่ือรองรับ
การให้บริการประชาชน
และนักท่องเท่ียวจังหวัด
สตูล

2 2 ส านักงาน
สาธาณณ
สุขจังหวัด

สตูล

       863,813,414         863,813,414

กิจกรรมพัฒนาระบบการ
บริการทางการแพทย์
ฉุกเฉินและระบบการส่งต่อ
 รพ.สตูล

กิจกรรมพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทย์ท่ี
ทันสมัยและระบบการส่ง
ต่อ รพ.ละงู

กิจกรรมก่อสร้าง
ศูนย์บริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขเกาะหลีเป๊ะ

กิจกรรมพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทย์
ฉุกเฉินและระบบการส่ง
ต่อจังหวัดสตูล

2. โครงการพัฒนา
ก่อสร้างอาคารเพ่ือพัฒนา
ระบบบริการโรงพยาบาล
ละงู อ าเภอละงู 
จ.สตูล

2 4 สนง.
สาธารณสุข
จังหวัดสตูล

120,371,900    120,371,900       120,371,900    361,115,700        

กิจกรรมพัฒนาก่อสร้าง
อาคารเพ่ือพัฒนาระบบ
บริการโรงพยาบาล
ละงู อ าเภอละงู จ.สตูล

120,371,900     120,371,900        120,371,900     361,115,700         

3. โครงการพัฒนาระบบ
การดูแลสุขภาพเพ่ือสร้าง
ความเช่ือม่ันของ
นักท่องเท่ียวและ
ประชาชนจังหวัดสตูล

2 4 สนง.
สาธารณสุข
จังหวัดสตูล

50,975,000      50,975,000          

กิจกรรมพัฒนาระบบการ
ดูแลสุขภาพเพ่ือสร้างความ
เช่ือม่ันของนักท่องเท่ียว
และประชาชนจังหวัดสตูล

50,975,000       50,975,000           

4. โครงการพัฒนาระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิ และ
เครือข่ายระบบสุขภาพ
ระดับอ าเภอ

2 3 สนง.
สาธารณสุข
จังหวัดสตูล

      4,622,760 5,136,400      5,650,040        6,215,044           6,836,548                  28,460,792

กิจกรรมรพัฒนาระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิ และ
เครือข่ายระบบสุขภาพ
ระดับอ าเภอ

       4,622,760 5,136,400       5,650,040         6,215,044            6,836,548                    28,460,792

5. โครงการเพ่ิมการ
เข้าถึงบริการสุขภาพ
ชายแดนภาคใต้แบบ
บูรณาการ

2 3 สนง.
สาธารณสุข
จังหวัดสตูล

      1,110,960 1,234,400      1,357,840        1,493,624           1,642,986                    6,839,810

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท)

กระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : การเสริมสร้างความม่ันคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณของกระทรวง กรม
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาท่ี 2 : พัฒนาบริการทางการแพทย์ ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย และสมุนไพร ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนให้เห็นความส าคัญ
ของภาวะสุขภาพท่ีดี

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน 309



แผนงาน/โครงการ
แหล่ง
 งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ด าเนินการ

 พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 
2561-2565

กิจกรรม.เพ่ิมการเข้าถึง
บริการสุขภาพชายแดน
ภาคใต้แบบบูรณาการ

       1,110,960 1,234,400       1,357,840         1,493,624            1,642,986                      6,839,810

6. โครงการประชาชนทุก
กลุ่มวัยได้รับบริการด้าน
สุขภาพท่ีเหมาะสม

2 3 สนง.
สาธารณสุข
จังหวัดสตูล

      3,796,200 4,218,000      4,639,800        5,103,780           5,614,158                  23,371,938

กิจกรรมประชาชนทุกกลุ่ม
วัยได้รับบริการด้าน
สุขภาพท่ีเหมาะสม

       3,796,200 4,218,000       4,639,800         5,103,780            5,614,158                    23,371,938

7. โครงการก่อสร้าง
อาคารบ าบัดรักษาผู้ป่วย 
6 ช้ัน รพ.สตูล

2 4 โรงพยาบาล
สตูล

274,065,600    274,065,600       274,065,600    822,196,800        

กิจกรรมก่อสร้างอาคาร
บ าบัดรักษาผู้ป่วย 6 ช้ัน 
รพ.สตูล

274,065,600     274,065,600        274,065,600     822,196,800         

8. โครงการพัฒนาระบบ
การบริการทางการแพทย์
และรักษาความปลอดภัย
แก่นักท่องเท่ียว

2 โรงพยาบาล
ละงู

       177,228,500 177,228,500        

กิจกรรมก่อสร้างอาคาร
ผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ  
พ้ืนท่ี 8,250 ตรม. ขนาด
 60*45 เมตรจ านวน 5 
ช้ัน  แบบเลขท่ี 
8708/43+ข.258/สค./
52 ระยะเวลาก่อสร้าง  
750  วัน  15  งวดงาน 
177,228,500 บาท

        177,228,500 177,228,500         

9. โครงการรก่อสร้างโรง
ยิมเนเซ่ียม ขนาด 1,000
 ท่ีน่ัง ภายในสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล

2 2 ส านักงาน
การกีฬา

แห่งประเทศ
ไทย จังหวัด

สตูล

         92,070,000           92,070,000

กิจกรรมก่อสร้างโรงยิมเน
เซ่ียม ขนาด 1,000 ท่ีน่ัง 
ภายในสนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล 
หมู่ท่ี 6 ต าบลคลองขุด 
อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล

          92,070,000            92,070,000

10.โครงการขับเคล่ือน
นโยบายและยุทธศาสตร์
ครอบครัว

2 4 สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความม่ันคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

181,000         181,000         181,000           181,000              181,000           905,000              

กิจกรรมขับเคล่ือน
นโยบายและยุทธศาสตร์
ครอบครัว

181,000          181,000          181,000            181,000               181,000            905,000                

11.โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพในครอบครัวลด
ความรุนแรงในเด็กเล็ก

2 4 สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความม่ันคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

425,000         425,000         425,000          425,000             425,000          2,125,000            

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

แผนงาน/แนวทางการพัฒนาท่ี 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทางด้านสังคม จิตอาสาและองค์กรสาธารณประโยชน์ให้เข้มแข็งและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน 310



แผนงาน/โครงการ
แหล่ง
 งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ด าเนินการ

 พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 
2561-2565

กิจกรรมเสริมสร้าง
ศักยภาพในครอบครัวลด
ความรุนแรงในเด็กเล็ก

425,000          425,000          425,000            425,000               425,000            2,125,000             

12.โครงการพัฒนา
ระบบงานศูนย์ปฎิบัติการ
เพ่ือป้องกันการกระท า
ความรุนแรงในครอบครัว
ศูนย์ปฎิบัติการเพ่ือ
ป้องกันการกระท าความ
รุนแรงในครอบครัว

2 4 สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความม่ันคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

30,000           30,000           30,000            30,000               30,000            150,000              

กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
ศูนย์ปฎิบัติการเพ่ือป้องกัน
การกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัวศูนย์ปฎิบัติการ
เพ่ือป้องกันการกระท า
ความรุนแรงในครอบครัว

30,000            30,000            30,000              30,000                 30,000              150,000                

กระทรวงแรงงาน
13. โครงการพัฒนา
ระบบบริการจัดหางาน
อย่างย่ังยืน

2 4 สนง.จัดหา
งานจังหวัด

สตูล

        660,300         660,300           660,300              660,300           660,300             3,301,500

กิจกรรมให้บริการจัดหา
งานแก่ผู้ประกันตนกรณี
ว่างงาน

          291,800           291,800             291,800                291,800             291,800              1,459,000

กิจกรรมมีงานท าน าชุมชน
เข้มแข็ง

          182,500           182,500             182,500                182,500             182,500                 912,500

กิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย               6,000               6,000                 6,000                    6,000                 6,000                   30,000

กิจกรรมยกระดับคุณภาพ
บริการจัดหางานสู่ความ
เป็นเลิศ

          180,000           180,000             180,000                180,000             180,000                 900,000

14. โครงการบริการ
จัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ

2 4 สนง.จัดหา
งานจังหวัด

สตูล

         196,700          196,700            196,700               196,700            196,700               983,500

กิจกรรมจัดหางานพิเศษ
ส าหรับผู้พ้นโทษ

              1,900               1,900                 1,900                    1,900                 1,900                     9,500

กิจกรรมจัดหางานพิเศษ
ส าหรับนักเรียน นักศึกษา

              7,000               7,000                 7,000                    7,000                 7,000                   35,000

กิจกรรมจัดหางานให้คน
พิการมีงานท า

              7,800               7,800                 7,800                    7,800                 7,800                   39,000

กิจกรรมส่งเสริมคนพิการ
ท างานในหน่วยงานภาครัฐ

          180,000           180,000             180,000                180,000             180,000                 900,000

15. โครงการเตรียม
ความพร้อมแก่ก าลัง
แรงงาน

2 4 สนง.จัดหา
งานจังหวัด

สตูล

         136,900          136,900           136,900              136,900           136,900               684,500

กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้
นักเรียน นักศึกษา

26,000            26,000            26,000              26,000                 26,000                              130,000

กิจกรรมส่งเสริมการมีงาน
ท าให้ทหารกองประจ าการ
ท่ีจะปลดเป็นทหารกองหนุน

12,700            12,700            12,700              12,700                 12,700                                63,500

กิจกรรมการสร้าง
เครือข่ายการแนะแนวอาชีพ

25,700            25,700            25,700              25,700                 25,700                              128,500

กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพ่ือ
การจ้างงานครบวงจร

20,000            20,000            20,000              20,000                 20,000                              100,000

กิจกรรมเพ่ิมอาชีพ เพ่ิม
รายได้

            35,000             35,000               35,000                  35,000               35,000                 175,000

กิจกรรมส่งเสริมการรับงาน
ไปท าท่ีบ้าน

            17,500             17,500               17,500                  17,500               17,500                   87,500

แผนงาน/แนวทางการพัฒนาท่ี 4 : ส่งเสริมการมีงานท า สร้างอาชีพท่ีม่ันคง ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน รองรับการแข่งขัน และการเข้าถึงสวัสดิการสังคม
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16. โครงการขยาย
โอกาสการมีงานท าให้
ผู้สูงอายุ

2 4 สนง.จัดหา
งานจังหวัด

สตูล

           96,900            94,100              94,100                 94,100              94,100               473,300

กิจกรรมส ารวจความ
ต้องการของผู้สูงอายุใน
การประกอบอาชีพและ
ท างาน

            13,700             13,700               13,700                  13,700               13,700                   68,500

กิจกรรมส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระให้
ผู้สูงอายุ

            35,200             35,200               35,200                  35,200               35,200                 176,000

กิจกรรมสร้างคุณค่าภูมิ
ปัญญาผู้สูงอายุ

            34,000             31,200               31,200                  31,200               31,200                 158,800

กิจกรรมส่งเสริมการมีงาน
ท าของผู้สูงอายุใน
อุตสาหกรรมบริการและ
การท่องเท่ียว

            14,000             14,000               14,000                  14,000               14,000                   70,000

17. โครงการเพ่ิม
ศักยภาพก าลังแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการไปสู่ Thailand 
4.0 

2 4 สนง.พัฒนา
ฝีมือแรงงาน

สตูล

         288,000          288,000         1,184,000            1,184,000         1,184,000             4,128,000

กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพ
ก าลังแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการไปสู่ Thailand 4.0 

          288,000           288,000          1,184,000             1,184,000          1,184,000              4,128,000

18. โครงการ
อุตสาหกรรมยานยนต์
และช้ินส่วนเคร่ืองมือ
อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ 
ระบบเคร่ืองกลท่ีใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
ปัญญาประดิษฐ์

2 4 สนง.พัฒนา
ฝีมือแรงงาน

สตูล

          288,000              288,000           288,000               864,000

กิจกรรมอุตสาหกรรมยาน
ยนต์และช้ินส่วนเคร่ืองมือ
อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ 
ระบบเคร่ืองกลท่ีใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
ปัญญา
ประดิษฐ์

            288,000                288,000             288,000                 864,000

19. โครงการระบบขนส่ง/
โลจิสติกส์

2 4 สนง.พัฒนา
ฝีมือแรงงาน

สตูล

           972,000               972,000            972,000             2,916,000

กิจกรรมระบบขนส่ง/โลจิ
สติกส์

            972,000                972,000             972,000              2,916,000

20. โครงการท่องเท่ียว/
บริการ บริการด้าน
สุขภาพ กลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์/
วัฒนธรรม

2 4 สนง.พัฒนา
ฝีมือแรงงาน

สตูล

        1,914,000            1,914,000         1,914,000             5,742,000

กิจกรรมท่องเท่ียว/บริการ
 บริการด้านสุขภาพ กลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์/
วัฒนธรรม

         1,914,000             1,914,000          1,914,000              5,742,000

21. โครงการอบรมเพ่ิม
ขีดความสามารถ
ภาษาต่างประเทศ

2 4 สนง.พัฒนา
ฝีมือแรงงาน

สตูล

         144,000          144,000           144,000              144,000           144,000                720,000

กิจกรรมอบรมเพ่ิมขีด
ความสามารถ
ภาษาต่างประเทศ

          144,000           144,000             144,000                144,000             144,000                 720,000
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22. โครงการฝึกอบรม
แรงงานกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะเพ่ือเพ่ิมโอกาสใน
การประกอบอาชีพ

2 4 สนง.พัฒนา
ฝีมือแรงงาน

สตูล

         810,000          810,000           810,000              810,000           810,000             4,050,000

กิจกรรมฝึกอบรมแรงงาน
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพ่ือ
เพ่ิมโอกาสในการประกอบ
อาชีพ

          810,000           810,000             810,000                810,000             810,000              4,050,000

23. โครงการฝึกอบรม
แรงงานผู้สูงอายุเพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการประกอบ
อาชีพ

2 4 สนง.พัฒนา
ฝีมือแรงงาน

สตูล

         216,000          216,000            216,000               216,000            216,000             1,080,000

กิจกรรมฝึกอบรมแรงงาน
ผู้สูงอายุเพ่ือเพ่ิมโอกาสใน
การประกอบอาชีพ

          216,000           216,000             216,000                216,000             216,000              1,080,000

 24. โครงการแก้ไข
ปัญหาความดือดร้อนด้าน
อาชีพ

2 2  สนง.
แรงงาน

จังหวัดสตูล

1,427,988      641,100         700,000          700,000             700,000          4,169,088            

 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน
และพัฒนทักษะฝีมือ
แรงงาน

1,427,988       641,100          700,000            700,000               700,000            4,169,088             

 25. โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบการ

2 1  สนง.
แรงงาน

จังหวัดสตูล

39,000           30,000           30,000            30,000               30,000            159,000              

 กิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการ

39,000            30,000            30,000              30,000                 30,000              159,000                

 26. โครงการบริหาร
จัดการแรงงานนอกะบ
บแรงงานสูงอายุ และ
แรงงานคนพิการ

2 3  สนง.
แรงงาน

จังหวัดสตูล

40,300           40,300           40,300            40,300               40,300            201,500               

 กิจกรรมบริหารจัดการ
แรงงานนอกะบบแรงงาน
สูงอายุ และแรงงานคน
พิการ

40,300            40,300            40,300              40,300                 40,300              201,500                

 27. โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพเครือข่าย
อาสาสมัครแรงงานเพ่ือ
บูรณาการภารกิจของ
กระทรวงแรงงาน

2 2  สนง.
แรงงาน

จังหวัดสตูล

56,880           60,000            60,000               60,000            236,880              

 กิจกรรมเสริมสร้าง
ศักยภาพเครือข่าย
อาสาสมัครแรงงานเพ่ือ
บูรณาการภารกิจของ
กระทรวงแรงงาน

56,880            60,000              60,000                 60,000              236,880                

 28. โครงการให้บริการ
ประชาชนด้านแรงงาน 
โดยศูนย์บริการร่วม
กระทรวงแรงงาน

2 2  สนง.
แรงงาน

จังหวัดสตูล

184,000         184,000         184,000          184,000             184,000          920,000              

 กิจกรรมให้บริการ
ประชาชนด้านแรงงาน 
โดยศูนย์บริการร่วม
กระทรวงแรงงาน

184,000          184,000          184,000            184,000               184,000            920,000                

 29. โครงการจัดท าบท
วิเคราะห์การรายงาน
สถานการณ์และตัวช้ีวัด
ภาวะแรงงานจังหวัด

2 2  สนง.
แรงงาน

จังหวัดสตูล

192,500         192,500         192,500           192,500              192,500           962,500              

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน 313



แผนงาน/โครงการ
แหล่ง
 งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ด าเนินการ

 พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 
2561-2565

 กิจกรรมจัดท าบท
วิเคราะห์การรายงาน
สถานการณ์และตัวช้ีวัด
ภาวะแรงงานจังหวัด

192,500          192,500          192,500            192,500               192,500            962,500                

 30.  โครงการจัดท า
ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
ค่าจ้างของจังหวัด

2 2  สนง.
แรงงาน

จังหวัดสตูล

45,900           45,900           45,900            45,900               45,900            229,500               

 กิจกรรมจัดท าความเห็น
และข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
ค่าจ้างของจังหวัด

45,900            45,900            45,900              45,900                 45,900              229,500                

 31.  โครงการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ด้าน
แรงงานระดับจังหวัด

2 2  สนง.
แรงงาน

จังหวัดสตูล

26,000           26,000           26,000             26,000                26,000             130,000              

 กิจกรรมทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
ระดับจังหวัด

26,000            26,000            26,000              26,000                 26,000              130,000                

32. โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเท่ียว

2 2 สนง.พัฒนา
ฝีมือแรงงาน

สตูล

208,000         208,000         644,000          644,000             644,000          2,348,000            

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเท่ียว

208,000          208,000          644,000            644,000               644,000            2,348,000             

33. โครงการฝึกอบรมผู้มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2 3 สนง.พัฒนา
ฝีมือแรงงาน

สตูล

           37,000           259,000              259,000           259,000               814,000

กิจกกรมฝึกอบรมผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ

            37,000             259,000                259,000             259,000                 814,000

34. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานและการใช้
แรงงานในรูปแบบท่ี
เลวร้าย

2 3 สนง.
สวัสดิการ

และคุ้มครอง
แรงงาน

จังหวัดสตูล

42,400           42,400           42,400             42,400                42,400             212,000               

กิจกรมจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการสถาน
ประกอบการตามแนว
ปฏิบัติการใช้แรงงานท่ีดี

กิจกรรมติดตามสถาน
ประกอบการท่ีเข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
35. โครงการเสริมสร้าง
วินัยการท างานในสถาน
ประกอบการ

2 4 สนง.
สวัสดิการ

และคุ้มครอง
แรงงาน

จังหวัดสตูล

45,000           45,000           45,000            45,000               45,000            225,000               

กิจกรรมจัดอบรมให้
ความรู้ผู้ใช้แรงงานท่ี
ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ

45,000            45,000            45,000              45,000                 45,000              225,000                

36. โครงการพัฒนาองค์
ความรู้มาตรการเชิง
ป้องกันด้านปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยแก่บุคลากร
ท่ีปฎิบัติงานในสถาน
ประกอบการ

2 3 สนง.
สวัสดิการ

และคุ้มครอง
แรงงาน

จังหวัดสตูล

12,500           12,500           12,500             12,500                12,500             62,500                 
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กิจกรรม จัดอบรมเพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนา
มัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน

12,500            12,500            12,500              12,500                 12,500              62,500                  

37. โครงการส่งเสริม
ระบบการจัดการด้านยา
เสพติดในสถาน
ประกอบการ

2 3 สนง.
สวัสดิการ

และคุ้มครอง
แรงงาน

จังหวัดสตูล

           83,500            83,500             83,500                83,500             83,500                417,500

กิจกรรม รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ความรู้
เก่ียวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานประกอบการ

กิจกรรม จัดอบรมประชุม
ช้ีแจงการจัดท าระบบการ
จัดการปัญหายาเสพติดใน
สถานประกอบการ

กิจกรรมตรวจประเมิน
สถานประกอบกิจการ
จนกระท่ังผ่านเกณฑ์

กิจกรรมด าเนินโครงการ
โรงงานสีขาว

 กิจกรมมรณรงค์เพ่ือสร้าง
เจตนคติท่ีดและสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายแรงงาน
ป้องกันยาเสพติด

38. โครงการงานบริการ
กองทุนประกันสังคม ณ 
หน่วยบริการ

2 4 สนง.
ประกันสังคม
จังหวัดสตูล

           41,280            41,280              41,280                 41,280              41,280               206,400

กิจกรรม การรับข้ึน
ทะเบียนนายจ้าง 
ผู้ประกันตนตาม ม. 33 ม.
 39 และ ม. 40 ตาม
กฎหมายประกัน สังคม
และกฎหมายกองทุนเงิน
ทดแทน

            41,280             41,280               41,280                  41,280               41,280                 206,400

39. โครงการจัดประชุม
ให้ความรู้งาน
ประกันสังคมแก่นายจ้าง
สถานประกอบการ และ
ผู้ประกันตน

2 4 สนง.
ประกันสังคม
จังหวัดสตูล

           40,000            40,000             40,000                40,000             40,000               200,000

กิจกรรมจัดประชุมให้
ความรู้งานประกันสังคม

            40,000             40,000               40,000                  40,000               40,000                 200,000

40. โครงการศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าประมง

2 2 สนง.ประมง
จังหวัดสตูล

         171,800          204,500           204,500              204,500           204,500               989,800

กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าประมง

          171,800           204,500             204,500                204,500             204,500                 989,800

41. โครงการพัฒนา
เกษตกรสู่เกษตร
ปราดเปร่ือง Smart 
Farmer

2 2 สนง.ประมง
จังหวัดสตูล

         131,800            45,000             45,000                45,000             45,000                311,800

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน 315



แผนงาน/โครงการ
แหล่ง
 งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ด าเนินการ

 พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 
2561-2565

กิจกรรมพัฒนาเกษตกรสู่
เกษตรปราดเปร่ือง Smart
 Farmer

          131,800             45,000               45,000                  45,000               45,000                 311,800

42. โครงการคลินิกเกษตร
เคล่ือนท่ี

2 2 สนง.ประมง
จังหวัดสตูล

           20,000            13,000              13,000                 13,000              13,000                  72,000

กิจกรรมคลินิกเกษตร
เคล่ือนท่ี

            20,000             13,000               13,000                  13,000               13,000                   72,000

43. โครงการเร่ง
ประสิทธิภาพการสอนครู
อาชีวศึกษา

2 4 วิทยาลัยการ
อาชีพละงู

         189,600          189,600           189,600              189,600           189,600 948,000              

กิจกรรมการเร่ง
ประสิทธิภาพการสอนครู
อาชีวศึกษา

44.  โครงการส่งเสริม
การประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุ่มผู้เรียน

2 4 วิทยาลัยการ
อาชีพละงู

         139,000          220,000           139,000              139,000           139,000 776,000               

กิจกรรมส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระใน
กลุ่มผู้เรียน

45. โครงการลดปัญหา
การออกกลางคันของ
ผู้เรียน

2 3 วิทยาลัยการ
อาชีพละงู

           25,000            21,000              25,000                 25,000              25,000 121,000               

กิจกรรมลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียน

46. โครงการยกระดับ
คุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา

2 4 วิทยาลัยการ
อาชีพละงู

           29,800            38,500              31,000                 31,000              31,000 161,300               

กิจกรรมยกระดับคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา

47. โครงการจัดหา
บุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืน
ครูให้นักเรียน

2 3 วิทยาลัยการ
อาชีพละงู

         117,000          117,000            117,000               117,000            117,000 585,000              

กิจกรรมจัดหาบุคลากร
สนับสนุนเพ่ือคืนครูให้
นักเรียน

48. โครงการผลิต พัฒนา
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู
และบุคลากร

2 4 วิทยาลัยการ
อาชีพละงู

           30,000            30,000             30,000                30,000             30,000 150,000              

กิจกรรมผลิต พัฒนา
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู
และบุคลากร

49. โครงการพัฒนา
รูปแบบและยกระดับ
คุณภาพศูนย์

2 2 วิทยาลัยการ
อาชีพละงู

         790,000          670,000           790,000              790,000           790,000 3,830,000            

กิจกรรมพัฒนารูปแบบ
และยกระดับคุณภาพศูนย์

50. โครงการอาชีวร่วม
ด้วยช่วยประชาชน

2 4 วิทยาลัยการ
อาชีพละงู

           58,960            60,000             60,000                60,000             60,000 298,960              

กิจกรรมอาชีวร่วมด้วยช่วย
ประชาชน

51. โครงการพัฒนา
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชายแดนใต้

2 1 วิทยาลัยการ
อาชีพละงู

      2,548,900       2,239,600         5,000,000            5,000,000         5,000,000 19,788,500          

กิจกรรมพัฒนาอาชีวศึกษา
จังหวัดชายแดนใต้

แผนงาน/แนวทางการพัฒนาท่ี 5 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ สู่การเรียนรู้ของประชาชนให้เท่าทันการเปล่ียนแปลง  เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมือง
โลกกระทรวงศึกษาธิการ
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52. โครงการเรียนฟรี 15
 ปี

2 4 วิทยาลัยการ
อาชีพละงู

      4,015,265       5,600,000         6,400,000            8,000,000         8,000,000 32,015,265          

กิจกรรมเรียนฟรี 15 ปี
53. โครงการศึกษา
วิชาชีพตามแนว
พระราชด าริ

2 3 วิทยาลัยการ
อาชีพละงู

           30,000            30,000             30,000                30,000             30,000 150,000              

กิจกรรมศึกษาวิชาชีพตาม
แนวพระราชด าริ

54. โครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมพระ
เกียรติ

2 4 วิทยาลัยการ
อาชีพละงู

           52,500            15,000              52,500                 52,500              52,500 225,000               

กิจกรรมทุนการศึกษา
เฉลิมพระเกียรติ

55. โครงการเสริมสร้าง
นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์

2 2 วิทยาลัยการ
อาชีพละงู

         194,000            80,000           200,000              250,000           250,000 974,000              

กิจกรรมเสริมสร้าง
นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์

56. โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอนการบริหารฯ

2 5 วิทยาลัยการ
อาชีพละงู

         378,000           378,000              378,000           378,000 1,512,000            

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนการ
บริหารฯ

57. โครงการหารายได้
ระหว่างเรียน

2 4 วิทยาลัยการ
อาชีพละงู

           50,000            50,000             50,000                50,000             50,000 250,000              

กิจกรรมหารายได้ระหว่าง
เรียน

58. โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน

2 4 สนง.เขต
พ้ืนท่ี

ประถมศึกษา
จังหวัดสตูล

695,110         695,110         695,110           695,110              695,110           3,475,550            

กิจกรรมพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

149,000          149,000          149,000            149,000               149,000            745,000                

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ
พัฒนาครูสอนคณิตศาสตร์
 : การคิดเลขเร็วแบบ
อินเดีย (เวทคณิต) เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน

129,335          129,335          129,335            129,335               129,335            646,675                

กิจกรรมส่งเสริมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษและ
ภาษามาลายูเพ่ือการ
ส่ือสารสู่อาเซียน

210,775          210,775          210,775            210,775               210,775            1,053,875             

กิจกรรมพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนตามตัวช้ีวัด
หลักสาตรแกนกลางฯ 
2561

206,000          206,000          206,000            206,000               206,000            1,030,000             

59. โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน

2 4 สนง.เขต
พ้ืนท่ี

ประถมศึกษา
จังหวัดสตูล

1,100,000      1,100,000      1,100,000        1,100,000           1,100,000        5,500,000            
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กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
การสอน ของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

600,000          600,000          600,000            600,000               600,000            3,000,000             

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

500,000          500,000          500,000            500,000               500,000            2,500,000             

60. โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามใน
โครงการตามพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี ให้มีคุณภาพ

2 4 สนง.เขต
พ้ืนท่ี

ประถมศึกษา
จังหวัดสตูล

45,995,300    45,995,300    45,995,300     45,995,300        45,995,300     229,976,500        

กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในโครงการ
ตามพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี ให้มี
คุณภาพ

45,995,300     45,995,300     45,995,300       45,995,300          45,995,300       229,976,500         

61. โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย

2 2 สนง.เขต
พ้ืนท่ี

ประถมศึกษา
จังหวัดสตูล

280,000         280,000          280,000             280,000          1,120,000            

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาไทย

62. โครงการส่งเสริมการ
บริหารจัดการเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาของ
โรงเรียนในพ้ืนท่ีเกาะ

2 1 สนง.เขต
พ้ืนท่ี

ประถมศึกษา
จังหวัดสตูล

90,000               90,000            180,000              

กิจกรรมส่งเสริมการ
บริหารจัดการเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาของโรงเรียน
ในพ้ืนท่ีเกาะ

63. โครงการพัฒนา
ศักยภาพการสอนและการ
ออกข้อสอบคณิตศาสตร์
เพ่ือพัฒนาการคิดตาม
แนวการสอบ O-net

2 2 สนง.เขต
พ้ืนท่ี

ประถมศึกษา
จังหวัดสตูล

50,000               50,000            

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
การสอนและการออก
ข้อสอบคณิตศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาการคิดตามแนวการ
สอบ O-net

64. โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สเต็มศึกษา (STEM
 Education)

2 2 สนง.เขต
พ้ืนท่ี

ประถมศึกษา
จังหวัดสตูล

153,000          

กิจกรรมพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สเต็มศึกษา (STEM 
Education)
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65. โครงเสริมสร้างความ
เข้าใจสถานศึกษาเอกชน

2 4 สนง.ศึกษา
เอกชน

จังหวัดสตูล

44,020,900    44,020,900    44,020,900      44,020,900         44,020,900      220,104,500        

กิจกรรมเสริมสร้างความ
เข้าใจสถานศึกษาเอกชน

44,020,900     44,020,900     44,020,900       44,020,900          44,020,900       220,104,500         

66. โครงการการศึกษา
เอกชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เพ่ือความม่ันคง 
ม่ังค่ัง ย่ังยืน

2 4 สนง.ศึกษา
เอกชน

จังหวัดสตูล

2,773,400      2,773,400      2,773,400        2,773,400           2,773,400        13,867,000          

กิจกรรมการศึกษาเอกชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพ่ือความม่ันคง 
ม่ังคัง ย่ังยืน

2,773,400       2,773,400       2,773,400         2,773,400            2,773,400         13,867,000           

67. โครงการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาเอกชนจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

2 4 สนง.ศึกษา
เอกชน

จังหวัดสตูล

32,941,300    32,941,300    32,941,300      32,941,300         32,941,300      164,706,500        

กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาเอกชนจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

32,941,300     32,941,300     32,941,300       32,941,300          32,941,300       164,706,500         

68. โครงการคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้โรงเรียน
เอกชนท่ีจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน

2 4 สนง.ศึกษา
เอกชน

จังหวัดสตูล

1,160,700      1,160,700      1,160,700        1,160,700           1,160,700        5,803,500            

กิจกรรมคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้โรงเรียน
เอกชนท่ีจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน

1,160,700       1,160,700       1,160,700         1,160,700            1,160,700         5,803,500             

69. โครงการส่งเสริมการ
เรียนวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์โรงเรียน
เอกชนพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

2 4 สนง.ศึกษา
เอกชน

จังหวัดสตูล

12,412,660    12,412,660    12,412,660      12,412,660         12,412,660      62,063,300          

กิจกรรมส่งเสริมการเรียน
วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์โรงเรียน
เอกชนพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

12,412,660     12,412,660     12,412,660       12,412,660          12,412,660       62,063,300           

70. โครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
กายภาพโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามขนาด
เล็กจังหวัดชายแดนภาคใต้

2 4 สนง.ศึกษา
เอกชน

จังหวัดสตูล

10,000,000    10,000,000    10,000,000      10,000,000         10,000,000      50,000,000         

กิจกรรมพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านกายภาพ
โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามขนาดเล็ก
จังหวัดชายแดนภาคใต้

10,000,000     10,000,000     10,000,000       10,000,000          10,000,000       50,000,000           

71. โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเอกชน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 4 สนง.ศึกษา
เอกชน

จังหวัดสตูล

11,604,200    11,604,200    11,604,200      11,604,200         11,604,200      58,021,000          

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเอกชนจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

11,604,200     11,604,200     11,604,200       11,604,200          11,604,200       58,021,000           

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน 319



แผนงาน/โครงการ
แหล่ง
 งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ด าเนินการ

 พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 
2561-2565

72.โครงการงานมหกรรม
วิชาการการศึกษาเอกชน
จังหวัดชายแดนภาคใต้

2 4 สนง.ศึกษา
เอกชน

จังหวัดสตูล

500,000        500,000        500,000          500,000             500,000          2,500,000            

กิจกรรมงานมหกรรม
วิชาการการศึกษาเอกชน
จังหวัดชายแดนภาคใต้

500,000          500,000          500,000            500,000               500,000            2,500,000             

73. โครงการพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชนจังหวัดชายแดน
ภาคใต้สู่การพัฒนา
คุณภาพท่ีย่ังยืน

2 4 สนง.ศึกษา
เอกชน

จังหวัดสตูล

9,320,000      9,320,000      9,320,000        9,320,000           9,320,000        46,600,000         

กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนจังหวัด
ชายแดนภาคใต้สู่การ
พัฒนาคุณภาพท่ีย่ังยืน

9,320,000       9,320,000       9,320,000         9,320,000            9,320,000         46,600,000           

74 .โครงการพัฒนาและ
ยกระดับทักษะการอ่าน
เขียนภาษาไทยในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

2 4 สนง.ศึกษา
เอกชน

จังหวัดสตูล

49,168,390    49,168,390    49,168,390      49,168,390         49,168,390      245,841,950        

กิจกรรมพัฒนาและ
ยกระดับทักษะการอ่าน
เขียนภาษาไทยในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

49,168,390     49,168,390     49,168,390       49,168,390          49,168,390       245,841,950         

75. โครงการเปิดโลก
การศึกษาและพหุ
วัฒนธรรมจังหวัด
ชายแดนภาคใต้สู่สันติสุข

2 4 สนง.ศึกษา
เอกชน

จังหวัดสตูล

2,961,000      2,961,000      2,961,000        2,961,000           2,961,000        14,805,000          

กิจกรรมเปิดโลกการศึกษา
และพหุวัฒนธรรมจังหวัด
ชายแดนภาคใต้สู่สันติสุข

2,961,000       2,961,000       2,961,000         2,961,000            2,961,000         14,805,000           

76. โครงการค่ายเยาวชน
รักษ์ส่ิงแวดล้อมโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

2 4 สนง.ศึกษา
เอกชน

จังหวัดสตูล

2,773,400      2,773,400      2,773,400        2,773,400           2,773,400        13,867,000          

โครงการค่ายเยาวชนรักษ์
ส่ิงแวดล้อมโรงเรียนเอกชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

2,773,400       2,773,400       2,773,400         2,773,400            2,773,400         13,867,000           

77. โครงการฝึกอบรม
บังคับบัญชาลูกเสือ  
ระดับผู้น าข้ันความรู้ช้ันสูง
 (A.C.T)

2 4 สนง.ศึกษา
เอกชน

จังหวัดสตูล

3,972,000      3,972,000      3,972,000        3,972,000           3,972,000        19,860,000          

กิจกรรมฝึกอบรมบังคับ
บัญชาลูกเสือ  ระดับผู้น า
ข้ันความรู้ช้ันสูง (A.C.T)

3,972,000       3,972,000       3,972,000         3,972,000            3,972,000         19,860,000           

78. โครงการพัฒนาการ
ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา
ฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด
ระดับอิสลามศึกษา
ตอนต้น(อิบติดาอียะฮ) 
พุทธศักราช 2559/ฮิจ
เราะฮศักราช 1437

2 4 สนง.ศึกษา
เอกชน

จังหวัดสตูล

1,114,500      1,114,500      1,114,500        1,114,500           1,114,500        5,572,500            
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แผนงาน/โครงการ
แหล่ง
 งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ด าเนินการ

 พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 
2561-2565

กิจกรรมพัฒนาการใช้
หลักสูตรอิสลามศึกษา
ฟัรฎูอีนประจ ามัสยิดระดับ
อิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติ
ดาอียะฮ) พุทธศักราช 
2559/ฮิจเราะฮศักราช 
1438

1,114,500       1,114,500       1,114,500         1,114,500            1,114,500         5,572,500             

79. โครงการจัดค่าย
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

2 1 ท่ีท าการ
ปกครอง

จังหวัดสตูล

1,430,000      1,430,000      1,430,000        1,430,000           1,430,000        7,150,000            

กิจกรรมจัดค่าย
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

1,430,000       1,430,000       1,430,000         1,430,000            1,430,000         7,150,000             

80. โครงการฝึกอบรม
เยาวชน อส.

2 1 ท่ีท าการ
ปกครอง

จังหวัดสตูล

173,200         173,200         173,200           173,200              173,200           866,000              

กิจกรรมฝึกอบรมเยาวชน อส. 173,200          173,200          173,200            173,200               173,200            866,000                
81. โครงการจัดระเบียบ
สังคม

2 1 ท่ีท าการ
ปกครอง

จังหวัดสตูล

173,200         173,200         173,200           173,200              173,200           866,000              

กิจกรรมจัดระเบียบสังคม 173,200          173,200          173,200            173,200               173,200            866,000                
82. โครงการป้องกันและ
ปราบปราม

2 1 ท่ีท าการ
ปกครอง

จังหวัดสตูล

60,000           60,000           60,000            60,000               60,000            300,000              

กิจกรรมป้องกันและ
ปราบปราม

60,000            60,000            60,000              60,000                 60,000              300,000                

83. โครงการก่อสร้าง
ศูนย์บริหารกิจการศาสนา
อิสลามประจ าจังหวัดสตูล

2 1 ท่ีท าการ
ปกครอง

จังหวัดสตูล

60,000,000     60,000,000        60,000,000     180,000,000       

กิจกรรมก่อสร้างศูนย์
บริหารกิจการศาสนา
อิสลามประจ าจังหวัดสตูล

60,000,000       60,000,000          60,000,000       180,000,000         

84. โครงการแหล่ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนบ้านบากันใหญ่

2 2 สนง.
วัฒนธรรม
จังหวัดสตูล

500,000        118,000         500,000          118,000              118,000                       1,354,000

กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล
ความรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถ่ินและองค์ความรู้
ด้านอาชีพและวิถีชุมชน
ชาวประมง

250,000          59,000            250,000            59,000                 59,000                              677,000

กิจกรรมอบรม
ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน

250,000          59,000            250,000            59,000                 59,000                              677,000

85. โครงการวัฒธรรม
เพ่ิมค่ารากฐานสตูลย่ังยืน

2 4 สนง.
วัฒนธรรม
จังหวัดสตูล

3,000,000      3,000,000      3,000,000        3,000,000           3,000,000                  15,000,000

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
วิถีชุมชน : ศิลปะ 
วัฒนธรรม สัญจรไทย - 
มาเลเซีย

428,571          428,571          428,571            428,571               428,571                         2,142,857

กิจกรรมรวมพลคนศิลปิน
ถ่ินสโตย

428,571          428,571          428,571            428,571               428,571                         2,142,857

กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมในมิติวัฒนธรรม
จังหวัดสตูล

428,571          428,571          428,571            428,571               428,571                         2,142,857

กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการน าเสนอคุตบะห์ 
(ธรรมมกถา) 
เชิงคุณภาพ

428,571          428,571          428,571            428,571               428,571                         2,142,857

แผนงาน/แนวทางการพัฒนาท่ี 6 : เส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งด้วยตนเอง
กระทรวงมหาดไทย

แผนงาน/แนวทางการพัฒนาท่ี 7 : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสถาบัน สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี 
บนความหลากหลายทางวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
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แผนงาน/โครงการ
แหล่ง
 งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ด าเนินการ

 พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 
2561-2565

กิจกรรมค่ายเยาวชน
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน
สังคมไทยสู่อาเซียน

428,571          428,571          428,571            428,571               428,571                         2,142,857

กิจกรรมคุณธรรมดี 
วัฒนธรรมเด่น สร้างสรรค์
ต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง

428,571          428,571          428,571            428,571               428,571                         2,142,857

กิจกรรมพัฒนาวัฒนธรรม
อาหารคาวหวานสู่อาเซียน

428,571          428,571          428,571            428,571               428,571                         2,142,857

86. โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพทักษะ
ด้านอาชีพของคนพิการ

2 4 สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความม่ันคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

50,000           50,000           50,000            50,000               50,000            250,000              

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพทักษะด้านอาชีพ
ของคนพิการ

50,000            50,000            50,000              50,000                 50,000              250,000                

87. โครงการขับเคล่ือน
กลไกการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

2 4 สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความม่ันคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

86,170           86,170           86,170             86,170                86,170             430,850              

กิจกรรมขับเคล่ือนกลไก
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ

86,170            86,170            86,170              86,170                 86,170              430,850                

88. โครงการส่งเสริมและ
คุ้มครองการเข้าถึงสิทธิ
คนพิการ

2 4 สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความม่ันคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

80,000           80,000           80,000            80,000               80,000            400,000              

กิจกรรมส่งเสริมและ
คุ้มครองการเข้าถึงสิทธิคน
พิการ

80,000            80,000            80,000              80,000                 80,000              400,000                

89. โครงการจัด
สวัสดิการเงินสงเคราะห์
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

2 4 สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความม่ันคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

280,000         280,000         280,000          280,000             280,000          1,400,000            

กิจกรรมจัดสวัสดิการเงิน
สงเคราะห์และฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ

280,000          280,000          280,000            280,000               280,000            1,400,000             

90. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพคนไร้
ท่ีพ่ึงและคนขอทาน

2 4 สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความม่ันคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

117,000         117,000         117,000           117,000              117,000           585,000              

แผนงาน/แนวทางการพัฒนาท่ี 9 : คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและสุขภาวะของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน 322



แผนงาน/โครงการ
แหล่ง
 งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ด าเนินการ

 พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 
2561-2565

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครและภาค
ประชาสังคมเพ่ือการจัด
สวัสดิการ

222,400          222,400          222,400            222,400               222,400            1,112,000             

กิจกรรมจัดท าข้อเสนอ
และพัฒนานโยบายและ
แผนงานด้าน พม.

162,000          162,000          162,000            162,000               162,000            810,000                

91. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพคนไร้
ท่ีพ่ึงและคนขอทาน

2 4 นิคมสร้าง
ตนเอง
พัฒนา

ภาคใต้สตูล

5,082,044      5,082,044      5,082,044        5,082,044           5,082,044        25,410,220          

กิจกรรมก่อสร้างบ้านน้อย
ในนิคมและเรือนเพาะช า

5,082,044       5,082,044       5,082,044         5,082,044            5,082,044         25,410,220           

92. โครงการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)

2 4 สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความม่ันคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

           40,000            40,000             40,000                40,000             40,000               200,000

กิจกรรมศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)

            40,000             40,000               40,000                  40,000               40,000                 200,000

93. โครงการขยายผล
การจัดต้ังศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ

2 4 สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความม่ันคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

      3,000,000       3,000,000         3,000,000            3,000,000         3,000,000           15,000,000

กิจกรรมขยายผลการจัดต้ัง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

       3,000,000        3,000,000          3,000,000             3,000,000          3,000,000            15,000,000

94. โครงการสร้างความ
ตระหนักและเตรียมความ
พร้อมสู่วัยสูงอายุอย่างมี
คุณภาพ

2 4 สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความม่ันคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

           30,000            30,000             30,000                30,000             30,000               150,000

กิจกรรมสร้างความ
ตระหนักและเตรียมความ
พร้อมสู่วัยสูงอายุอย่างมี
คุณภาพ

            30,000             30,000               30,000                  30,000               30,000                 150,000

95. โครงการปรับ
สภาพแวดล้อมและส่ิง
อ านวยความสะดวกของ
ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย

2 4 สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความม่ันคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

         202,500          202,500            202,500               202,500            202,500             1,012,500

กิจกรรมปรับ
สภาพแวดล้อมและส่ิง
อ านวยความสะดวกของ
ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย

          202,500           202,500             202,500                202,500             202,500              1,012,500
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96. โครงการให้บริการ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุใน
ภาวะยากล าบาก

2 4 สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความม่ันคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

         145,000          145,000           145,000              145,000           145,000                725,000

กิจกรรมให้บริการ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุใน
ภาวะยากล าบาก

          145,000           145,000             145,000                145,000             145,000                 725,000

97. โครงการกองทุน
ผู้สูงอายุ

2 4 สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความม่ันคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

         780,920          780,920            780,920               780,920            780,920             3,904,600

กิจกรรมกองทุนผู้สูงอายุ           780,920           780,920             780,920                780,920             780,920              3,904,600
98. โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน

2 4 สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความม่ันคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

           50,500            50,500             50,500                50,500             50,500                252,500

กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน

            50,500             50,500               50,500                  50,500               50,500                 252,500

99. โครงการส่งเสริม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน

2 4 สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความม่ันคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

         244,800          244,800           244,800              244,800           244,800             1,224,000

กิจกรรมส่งเสริมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน

          244,800           244,800             244,800                244,800             244,800              1,224,000

100. โครงการสงเคราะห์
เด็กในครอบครัวยากจน

2 4 สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความม่ันคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

        400,000         400,000           400,000              400,000           400,000             2,000,000

กิจกรรมสงเคราะห์เด็กใน
ครอบครัวยากจน

          400,000           400,000             400,000                400,000             400,000              2,000,000

101. โครงการจัดหา
ครอบครัวบุญธรรม

2 4 สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความม่ันคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

           26,200            26,200              26,200                 26,200              26,200                131,000

กิจกรรมจัดหาครอบครัว
บุญธรรม

            26,200             26,200               26,200                  26,200               26,200                 131,000

102. โครงการจัดหา
ครอบครัวอุปถัมป์

2 4 สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความม่ันคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

         528,000          528,000           528,000              528,000           528,000             2,640,000
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กิจกรรมจัดหาครอบครัว
อุปถัมป์

          528,000           528,000             528,000                528,000             528,000              2,640,000

103. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน

2 4 สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความม่ันคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

         100,000          100,000           100,000              100,000           100,000               500,000

กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน

          100,000           100,000             100,000                100,000             100,000                 500,000

104. โครงการส่งเสริม
การด าเนินงานกองทุน
คุ้มครองเด็ก

2 4 สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความม่ันคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

           60,100            60,100              60,100                 60,100              60,100               300,500

กิจกรรมส่งเสริมการ
ด าเนินงานกองทุนคุ้มครอง
เด็ก

            60,100             60,100               60,100                  60,100               60,100                 300,500

105. โครงการจัดหางาน
เน่ืองในวันส าคัญของสตรี

2 4 สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความม่ันคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

           20,000            20,000              20,000                 20,000              20,000               100,000

กิจกรรมจัดหางานเน่ืองใน
วันส าคัญของสตรี

            20,000             20,000               20,000                  20,000               20,000                 100,000

106. โครงการเสริมพลัง
และพัฒนาศักยภาพสตรี
ให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ

2 4 สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความม่ันคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

           31,775            31,775              31,775                 31,775              31,775                158,875

กิจกรรมเสริมพลังและ
พัฒนาศักยภาพสตรีให้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ

            31,775             31,775               31,775                  31,775               31,775                 158,875

107. โครงการขับเคล่ือน
นโยบายและยุทธศาสตร์
ครอบครัว

2 4 สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความม่ันคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

         118,000          118,000            118,000               118,000            118,000               590,000

กิจกรรมขับเคล่ือน
นโยบายและยุทธศาสตร์
ครอบครัว

          118,000           118,000             118,000                118,000             118,000                 590,000

108. โครงการพัฒนา
และขับเคล่ือนระบบงาน
ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้าประเวณี

2 4 สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความม่ันคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

           63,600            63,600             63,600                63,600             63,600               318,000

กิจกรรมพัฒนาและ
ขับเคล่ือนระบบงานด้าน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้าประเวณี

            63,600             63,600               63,600                  63,600               63,600                 318,000
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109. โครงการเสริมสร้าง
กระบวนการคุ้มครอง
สวัสดิภาพบุคคลใน
ครอบครัว

2 4 สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความม่ันคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

           35,000            35,000             35,000                35,000             35,000                175,000

กิจกรรมเสริมสร้าง
กระบวนการคุ้มครอง
สวัสดิภาพบุคคลใน
ครอบครัว

            35,000             35,000               35,000                  35,000               35,000                 175,000

110. โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กลไก
ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน

2 4 สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความม่ันคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

           41,000            41,000              41,000                 41,000              41,000               205,000

กิจกรรมเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กลไกศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน

            41,000             41,000               41,000                  41,000               41,000                 205,000

111. จัดประชุม
คณะอนุกรรมการศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์

2 4 สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความม่ันคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

134,250         134,250         134,250           134,250              134,250                          671,250

กิจกรรมประชุม
คณะอนุกรรมการศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์

134,250          134,250          134,250            134,250               134,250                            671,250

112. โครงการส่งเสริม
บทบาทและพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
เครือข่าย และภาคประชา
สังคม

2 4 สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความม่ันคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

183,800         183,800         183,800          183,800             183,800                        919,000

กิจกรรมส่งเสริมบทบาท
และพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครเครือข่าย และ
ภาคประชาสังคม

183,800          183,800          183,800            183,800               183,800                            919,000

113. โครงการส่งเสริม
การด าเนินงานการ
จัดบริการของศูนย์บริการ
คนพิการ

2 4 สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความม่ันคง
ของมนุษย์
จังหวัดสตูล

200,000         200,000         200,000          200,000             200,000                      1,000,000

กิจกรรมส่งเสริมการ
ด าเนินงานการจัดบริการ
ของศูนย์บริการคนพิการ

200,000          200,000          200,000            200,000               200,000                         1,000,000

แนวทางการพัฒนา/แผนงานท่ี 11. พัฒนาพ้ืนท่ีเมืองให้เป็น Smart City

งบประมาณของกระทรวง กรม
กระทรวสาธารณสุข
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114. โครงการพัฒนา 
Application ระบบ 
Public Safety and 
Emergency 
Management

2 6 ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดสตูล/
โรงพยาบาล

สตูล/
โรงพยาบาล

ประจ า
อ าเภอ 6 

แห่ง

 2,000,000  2,000,000 4,000,000

กิจกรรมพัฒนา 
Application ระบบ 
Public Safety and 
Emergency 
Management

 2,000,000  2,000,000  4,000,000

115. โครงการ Smart 
Hospital

2 7 ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดสตูล/
โรงพยาบาล

สตูล/
โรงพยาบาล

ประจ า
อ าเภอ 6 

แห่ง

 6,000,000  6,000,000 12,000,000

กิจกรรม Smart Hospital 6,000,000         6,000,000            12,000,000           

รวมงบประมาณ 273,664,132  275,361,279  798,873,579    1,883,430,261    743,599,592    3,974,675,843     
รวมโครงการ 95                  98                  108                 113                     107                  521                      

1. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนต าบล
ย่านซ่ือ

3 4 อบต. ย่านซ่ือ 10,000           10,000           20,000             20,000                20,000             80,000                

กิจกรรมจัดกิจกรรม
ส่งเสริมศูนย์พัฒนา
ครอบครัว

10,000            10,000            10,000              10,000                 10,000              50,000                  

2. โครงการคืนชีวติท่ี
สดใสด้วยสายใยแห่ง
ครอบครัว

3 5 อบต. ย่านซ่ือ 90,000           90,000           90,000            90,000               90,000            450,000              

กิจกรรมให้ความรู้และ
กิจกรรมท่ีสร้าง
ความสัมพันธ์แก่ผู้สูงอายุ

90,000            90,000            90,000              90,000                 90,000              450,000                

3. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

3 5 อบต. ย่านซ่ือ 10,000           15,000           15,000             15,000                15,000             70,000                 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 10,000            15,000            15,000              15,000                 15,000              70,000                  

4. โครงการสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมวันสตรีสากล

3 5 อบต. ย่านซ่ือ 10,000           10,000           10,000             10,000                10,000             50,000                

กิจกรรมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันสตรีสากล

10,000            10,000            10,000              10,000                 10,000              50,000                  

5. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน

3 5 อบต. ย่านซ่ือ 20,000           20,000           20,000             20,000                20,000             100,000              

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน

20,000            20,000            20,000              20,000                 20,000              100,000                

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : การเสริมสร้างความม่ันคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(3) งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาท่ี 1 : ส่งเสริมความอบอุ่นและความสัมพันธ์ท่ีดีของสมาชิกในครอบครัว และความผาสุกในชุมชน
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6. โครงการค่ายเยาวชน
ภาคฤดูร้อน

3 5 อบต. ย่านซ่ือ -                 -                 30,000            30,000               30,000            90,000

กิจกรรมค่ายเยาวชนภาค
ฤดูร้อน

30,000              30,000                 30,000              90,000                  

7. โครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัวสุขภาพดีถ้วน
ท่ัวท้ังแม่ละเด็ก

3 4 เทศบาล
ต าบล

ควนโดน

50,000           50,000           50,000            50,000               50,000            250,000

กิขจกรรมสายใยรักแห่ง
ครอบครัวสุขภาพดีถ้วนท่ัว
ท้ังแม่ละเด็ก

50,000            50,000            50,000              50,000                 50,000              250,000                

8. โครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน

3 3 อบต.แป-ระ 100,000         100,000         100,000          100,000             100,000          500,000

กิจกรรมสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนต าบล
แป-ระ

100,000          100,000          100,000            100,000               100,000            500,000 

9. โครงการลดช่องว่าง
ระหว่างวัยใส่ใจสุขภาพ
ชุมชน

3 3 อบต.แป-ระ - - 100,000          100,000             100,000          300,000 

กิจกรรมจัดอบรม 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน
 ๑๐๐ คน

100,000            100,000               100,000            300,000 

10. โครงการสายใยรัก
ครอบครัว วัยรุ่นวัยใส 
กายใจดี

3 3 อบต.แป-ระ 100,000         100,000         - 100,000             - 300,000

กิจกรรม จัดอบรมส าหรับ
ครอบครัว จ านวน ๗๐ 
ครอบครัว

100,000          100,000          100,000               300,000 

11. โครงการก่อสร้างโรง
พลศึกษาภายในสนาม
กีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล

3 4 องค์การ
บริหาร

ส่วนจังหวัด
สตูล

-                 - 48,000,000 -                     - 48,000,000

กิจกรรมก่อสร้างโรงพล
ศึกษาภายในสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล

48,000,001 48,000,001 

12. โครงการพัฒนา
ศักยภาพสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล

3 4 องค์การ
บริหาร

ส่วนจังหวัด
สตูล

-                 -                 14,637,000 - - 14,637,000

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
สนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล

14,637,001 14,637,001           

13.โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลอุใดเจริญ

3 4 อบต.อุใด
เจริญ

                   -   -                 3,000,000        3,000,000           3,000,000        9,000,000            

กิจกรรมก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลอุ
ใดเจริญ

3,000,000         3,000,000            3,000,000         9,000,000             

14.โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬา 
บ้านผัง 120 หมู่ท่ี 7

3 4 อบต.อุใด
เจริญ

                   -   -                 2,800,000        2,800,000           2,800,000        8,400,000            

กิจกรรมก่อสร้างสนามกีฬา 
บ้านผัง 120 หมู่ท่ี 7

2,800,000         2,800,000            2,800,000         8,400,000             

15. โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาจาบังเกมส์

3 4 องค์การ
บริหาร

ส่วนจังหวัด
สตูล

300,000         300,000 300,000              300,000 300,000 1,500,000 

แผนงาน/แนวทางการพัฒนาท่ี 2 : พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเท่ียว ตามอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา จนมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬา
จาบังเกมส์

300,000           300,000 300,000                300,000 300,000 1,500,000 

16. โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬานักเรียนและ
เยาวชน

3 4 องค์การ
บริหาร

ส่วนจังหวัด
สตูล

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000 

กิจกรรมจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียนและเยาวชน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000 

17. โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

3 4 อบต. ย่านซ่ือ 20,000           20,000           20,000             20,000                20,000             100,000              

กิจกรรมจัดกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

20,000            20,000            20,000              20,000                 20,000              100,000                

18. โครงการรณรงค์ 
ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อ

3 4 อบต. ย่านซ่ือ 30,000           30,000           30,000            30,000               30,000            150,000              

กิจกรรมจัดกิจกรรมรณรงค์
 ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อ

30,000            30,000            30,000              30,000                 30,000              150,000                

19. โครงการรณรงค์
อาหารสะอาดรสชาติอร่อย

3 4 อบต. ย่านซ่ือ 20,000           20,000           20,000             20,000                20,000             100,000              

กิจกรรมจัดกิจกรรม
รณรงค์สุขภาวะให้แก่
ร้านอาหารในพ้ืนท่ี

20,000            20,000            20,000              20,000                 20,000              100,000                

20. โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชสมุนไพรใน
ครัวเรือน

3 5 อบต. ย่านซ่ือ 50,000           10,000           10,000             10,000                10,000             90,000                

กิจกรรมให้ความรู้ส่งเสริม
การปลูกพืชสมุนไพรใน
ครัวเรือน

50,000            10,000            10,000              10,000                 10,000              

21. โครงการอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

3 5 อบต. ย่านซ่ือ 20,000           20,000           20,000             20,000                20,000             90,000                

กิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับ
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

20,000            20,000            20,000              20,000                 20,000              100,000                

22. โครงการมหกรรม
สร้างสุขภาพ

3 4 เทศบาล
ต าบล

ควนโดน

50,000           50,000           50,000            50,000               50,000            250,000              

กิจกรรมมหกรรมสร้าง
สุขภาพ

50,000            50,000            50,000              50,000                 50,000              250,000                

23. โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

3 4 เทศบาล
ต าบล

ควนโดน

100,000         100,000         100,000          100,000             100,000          500,000              

กิจกรรมป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

100,000          100,000          100,000            100,000               100,000            500,000                

24. โครงการส่งเสริม
ทันตสุขภาพเด็กก่อนวัย
เรียนและประชาชน

3 4 เทศบาล
ต าบล

ควนโดน

50,000           50,000           50,000            50,000               50,000            250,000              

กิจกรรมส่งเสริมทันต
สุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน
และประชาชน

50,000            50,000            50,000              50,000                 50,000              250,000                

25.โครงการระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

3 4 อบต.แป-ระ 900,000        900,000        1,500,000        1,500,000           1,500,000        6,300,000 

กิจกรรมบริการรถ
การแพทย์ฉุกเฉินให้กับ
ประชาชน

900,000          900,000          1,500,000         1,500,000            1,500,000         6,300,000 
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26.โครงการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการบริโภค

3 4 อบต.แป-ระ 50,000           50,000           - 50,000               50,000            200,000 

กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับพฤติกรรมการ
บริโภค

50,000            50,000            50,000                 50,000              200,000 

27.โครงการสนับสนุนวัน
งดสูบบุหร่ีโลก

3 4 อบต.แป-ระ 10,000           10,000           10,000             10,000                10,000             50,000 

กิจกรรมจัดนิทรรศการ
และประชาสัมพันธ์

10,000            10,000            10,000              10,000                 10,000              50,000 

28.โครงการเฝ้าระวังโรค
เร้ือรังในชุมชน

3 4 อบต.แป-ระ                    -                      -                        -   100,000             100,000                        200,000

กิจกรรมเฝ้าระวังโรคเร้ือรัง
ให้กับประชาชนในต าบล
แป-ระ

100,000               100,000                            200,000

29.โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬา บ้านผัง 120 
หมู่ท่ี 7

3 อบต.ควน
กาหลง

                   -                      -                        -   2,800,000           -                              2,800,000

กิจกรรมก่อสร้างสนามกีฬา
 บ้านผัง 120 หมู่ท่ี 7

30.โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬาอ าเภอควน
กาหลง

3 อบต.ควน
กาหลง

                   -                      -                        -   48,728,000         -                            48,728,000

กิจกรรมท่ี 1  ก่อสร้าง
สนามฟุตบอลพร้อมลู่ว่ิง
ยางพารา 8 ลู่ว่ิง และร้ัว
เหล็กรอบลู่ว่ิง จ านวน 1 
สนาม ขนาด 187 x 113 
เมตร

26,541,000          

กิจกรรมท่ี 2 ก่อสร้าง
โรงยิมเอนกประสงค์ ขนาด
 30 x 50 เมตร ขนาด 1 
หลัง

11,107,000          

กิจกรรมท่ี 3 ก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ ขนาด 30 x
 50 เมตร พร้อมไฟฟ้า
ส่องสว่าง จ านวน 1 ลาน

2,765,000            

กิจกรรมท่ี 4 ก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ ขนาด 20 x
 40 เมตร จ านวน 1 ลาน

808,000               

กิจกรรมท่ี 5 ก่อสร้าง
อัฒจันทร์คอนกรีตสนาม
กีฬาอ าเภอยาว 40 x 50 
เมตร ขนาด 1 หลัง

6,432,000            

31. โครงการก่อสร้าง
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
 จ านวน 1 ศูนย์ ตึก 2 ช้ัน

3 4 เทศบาล
เมืองสตูล

-                                    -   25,000,000 -                                          -   25,000,000

กิจกรรมการก่อสร้างศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
จ านวน 1 ศูนย์ ตึก 2 ช้ัน

25,000,001 25,000,001 

32. โครงการติดต้ังกล้อง
 CCTV ในเขตเทศบาล
เมืองสตูล

3 1 เทศบาล
เมืองสตูล

-                                    -   50,000,000 -                                          -   50,000,000 

กิจกรรมติดต้ังกล้อง CCTV
 ในเขตเทศบาลเมืองสตูล

50,000,001 50,000,001 

แผนงาน/แนวทางการพัฒนาท่ี 3 :  ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทางด้านสังคม จิตอาสาและองค์กรสาธารณประโยชน์ให้เข้มแข็งและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน 330



แผนงาน/โครงการ
แหล่ง
 งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ด าเนินการ

 พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 
2561-2565

33.โครงการอบรม
ส่งเสริมประชาธิปไตย
ภาคพลเมือง

3 3 องค์การ
บริหาร

ส่วนจังหวัด
สตูล

200,000         100,000         100,000          100,000             100,000          600,000 

กิจกรรมอบรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยภาคพลเมือง

200,000          100,000          100,000            100,000               100,000            600,000 

34.โครงการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค
ด้านสาธารณสุข

3 3 องค์การ
บริหาร

ส่วนจังหวัด
สตูล

50,000           70,000           200,000          200,000             200,000          720,000 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคด้าน
สาธารณสุข

50,000            70,000            200,000            200,000               200,000            720,000 

35.โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
โรงพยาบาลชุมชน

3 3 องค์การ
บริหาร

ส่วนจังหวัด
สตูล

                   -   -                 1,000,000        1,000,000           1,000,000        3,000,000 

กิจกรรมพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพโรงพยาบาล
ชุมชน

1,000,000         1,000,000            1,000,000         3,000,000 

36.โครงการศาสนิก
สัมพันธ์

3 3 องค์การ
บริหาร

ส่วนจังหวัด
สตูล

                   -   150,000         150,000          150,000             150,000          600,000 

กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ 150,000          150,000            150,000               150,000            600,000 
37.โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬากลางอ าเภอ
ควนกาหลง

1 3 อบต.ควน
กาหลง

-                                    -                        -            48,727,000                      -   48,727,000

กิจกรรมก่อสร้างสนาม
ฟุตบอลพร้อมลู่ว่ิงยางพารา
 8 ลู่ว่ิง,ร้ัวเหล็กรอบลู่ว่ิง 
จ านวน 1สนาม  ขนาด  
187 x 113  เมตร

กิจกรรมก่อสร้างโรงยิม
เอนกประสงค์  ขนาด  30
 x 50  เมตร  จ านวน  1 
 หลังกิจกรรมก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์  ขนาด  30
 x 50  เมตร  พร้อมไฟฟ้า
ส่องสว่าง  จ านวน  1  ลาน

กิจกรรมก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์  ขนาด 20 
x 40  เมตร  จ านวน 1 
ลาน

กิจกรรมก่อสร้างอัฒจันทร์
คอนกรีตสนามกีฬาอ าเภอ 
ยาว  40.50  เมตร 
จ านวน  1  หลัง

กิจกรรมจัดซ้ือครุภัณฑ์
สนามกีฬา

38.โครงการก่อสร้าง
อาคารห้องประชุม

1 4 อบต.ควน
กาหลง

                   -                      -                        -            12,000,000                      -   12,000,000          
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กิจกรรมก่อสร้างอาคาร
ห้องประชุม ขนาดกว้าง 
35 เมตร ยาว 40 เมตร 
ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลควนกาหลง
ก าหนด จ านวน 1 หลัง

39.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
พุ่มพัฒนาบ้านพรุต้นอ้อ 
หมู่ท่ี 6 ต าบลท่าเรือ 
เช่ือมสวนเทศ หมู่ที 5 
ต าบลแป-ระ

1 2 อบต.ท่าเรือ       5,653,300       5,653,300         5,653,300            5,653,300         5,653,300 28,266,500

กิจกรรมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
พุ่มพัฒนาบ้านพรุต้นอ้อ 
หมู่ท่ี 6 ต าบลท่าเรือ 
เช่ือมสวนเทศ หมู่ที 5 
ต าบลแป-ระ

       5,653,300        5,653,300          5,653,300             5,653,300          5,653,300 28,265,000           

40.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
พร้อมพัฒนา 9 บ้านควน
พัฒนา หมู่ท่ี 5 ต าบล
ท่าเรือเช่ือมซอยข้าง
โรงงานไม้ย่างหมู่ท่ี 1 
ต าบลแป-ระ อ าเภอท่าแพ
 จังหวัดสตูล

1 2 อบตท่าเรือ       1,455,200       1,455,200         1,455,200            1,455,200         1,455,200 7,276,000

กิจกรรมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
พร้อมพัฒนา 9 บ้านควน
พัฒนา หมู่ท่ี 5 ต าบล
ท่าเรือเช่ือมซอยข้าง
โรงงานไม้ย่างหมู่ท่ี 1 
ต าบลแป-ระ อ าเภอท่าแพ
 จังหวัดสตูล

       1,455,200        1,455,200          1,455,200             1,455,200          1,455,200 7,276,000             

41.โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน

3 4 อบต. ย่านซ่ือ 20,000           20,000           20,000             20,000                20,000             100,000              

กิจกรรมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

20,000            20,000            20,000              20,000                 20,000              100,000                

42.โครงการสนับสนุน
การจัดงานวันจ าปะดะ

3 5 อบต. ย่านซ่ือ 50,000           50,000           50,000            50,000               50,000            250,000              

กิจกรรมสนับสนุนการจัด
งานวันจ าปะดะ

50,000            50,000            50,000              50,000                 50,000              250,000                

43.โครงการสนับสนุน
ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง

3 5 อบต. ย่านซ่ือ 50,000           50,000           -                  50,000               50,000            200,000              

กิจกรรมปรับปรุงพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง

50,000            50,000            50,000                 50,000              200,000                

44.โครงการส่งเสริม
ครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง

3 5 อบต. ย่านซ่ือ 20,000           20,000           20,000             20,000                20,000             100,000              

กิจกรรมส่งเสริมครัวเรือน
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000            20,000            20,000              20,000                 20,000              100,000                

45.โครงการพลังแห่ง
ต านาน

3 5 อบต. ย่านซ่ือ 30,000           30,000           30,000            30,000               30,000            150,000              

กิจกรรมส่งเสริมอาชะอิสระ 30,000            30,000            30,000              30,000                 30,000              150,000                

แผนงาน/แนวทางการพัฒนาท่ี 4 : ส่งเสริมการมีงานท า สร้างอาชีพท่ีม่ันคง ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน รองรับการแข่งขัน และการเข้าถึงสวัสดิการสังคม
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46.โครงการสนับสนุน
การประกอบอาชีพ
การเกษตร

3 5 อบต. ย่านซ่ือ 100,000         100,000         100,000          100,000             100,000          500,000              

กิจกรรมส่งเสริท 
สนับสนุนการประกอบ
อาชีพในพ้ืนท่ี

100,000          100,000          100,000            100,000               100,000            500,000                

47.โครงการสร้างงาน
สร้างอาชีพให้ผู้สูงอายุ

3 4 อบต.แป-ระ 30,000           30,000           30,000            30,000               30,000            150,000 

กิจกรรมจัดอบรมส าหรับ
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต าบลแป-
ระ

30,000            30,000            30,000              30,000                 30,000              150,000 

48.โครงการสร้างงาน
สร้างอาชีพให้คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส

3 4 อบต.แป-ระ 30,000           30,000           30,000            30,000               30,000            150,000

กิจกรรมจัดอบรมส าหรับ
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
ในพ้ืนท่ีต าบลแป-ระ

30,000            30,000            30,000              30,000                 30,000              150,000 

49.โครงการส่งเสริม
อาชีพให้เยาวชนในต าบล
แป-ระ

3 4 อบต.แป-ระ - - 100,000          100,000             100,000          300,000

กิจกรรมจัดอบรมเยาวชน
ในต าบลแป-ระ จ านวน 
100 คน

100,000            100,000               100,000            300,000 

50. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดา
รุศศอลิฮีน 
หมู่ท่ี  2

3 4 อบต. ย่านซ่ือ 200,000         200,000         -                            150,000             150,000          700,000              

กิจกรรมด าเนินการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

200,000          200,000          150,000               150,000            700,000                

51.โครงการอบรมให้
ความรู้และศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้แก่
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

3 4 อบต. ย่านซ่ือ 80,000           80,000           80,000            80,000               80,000            400,000              

กิจกรรมจัดกิจกรรมอบรม
ให้
ความรู้และศึกษาดูงานแก่
กลุ่มเป้าหมาย

80,000            80,000            80,000              80,000                 80,000              400,000                

52.โครงการต่อเติม
อาคารและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านปากบาง หมู่ท่ี 7

3 3 อบต. ย่านซ่ือ 1,500,000      1,500,000      500,000          500,000             500,000          4,500,000            

กิจกรรมต่อเติมอาคารและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปาก
บาง หมู่ท่ี 7

1,500,000       1,500,000       500,000            500,000               500,000            4,500,000             

โครงการต่อเติมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุล
นาอีม หมู่ท่ี 3

3 3 อบต. ย่านซ่ือ 1,500,000      1,500,000      500,000          500,000             500,000          4,500,000

กิจกกรมต่อเติมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุล
นาอีม หมู่ท่ี 3

1,500,000       1,500,000       500,000            500,000               500,000            4,500,000             

53.โครงการจัดกิจกรรม
นันทนาการส าหรับเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3 3 อบต. ย่านซ่ือ 45,000           45,000           45,000            45,000               45,000            225,000               

กิจกรรมนันทนาการ
ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

45,000            45,000            45,000              45,000                 45,000              225,000                

แผนงาน/แนวทางการพัฒนาท่ี 5 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ สู่การเรียนรู้ของประชาชนให้เท่าทันการเปล่ียนแปลง  เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมือง
โลก
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54.โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

3 3 อบต. ย่านซ่ือ 30,000           30,000           30,000            30,000               30,000            150,000              

กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

30,000            30,000            30,000              30,000                 30,000              150,000                

55.โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถ่ิน
ไทย (สนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา)

3 3 อบต. ย่านซ่ือ -                 20,000           20,000             20,000                20,000             80,000                

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
เด็กปฐมวัยท้องถ่ินไทย 
(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)

20,000            20,000              20,000                 20,000              80,000                  

56. โครงการอบรมสอ
นาษาต่างประเทศ

3 4 เทศบาล
ต าบล

ควนโดน

50,000           50,000           50,000            50,000               50,000            250,000

กิจกรรมอบรมสอนภาษา
ต่างประเทศ

50,000            50,000            50,000              50,000                 50,000              250,000                

57.โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านริมห้วย

3 3 อบต.ฉลุง -                 -                 -                  -                     25,000,000      25,000,000

กิจกรรมก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านริมห้วย

25,000,000       25,000,000           

58.โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนาพญา หมู่ท่ี 8 
ต าบลละงู  อ าเภอละงู  
จังหวัดสตูล

3 5 องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดสตูล

-                 -                 -                  13,000,000         13,000,000      26,000,000

กิกรรมซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนาพญา หมู่ท่ี 8 
ต าบลละงู  อ าเภอละงู  
จังหวัดสตูล

13,000,000          13,000,000       13,000,000           

59.โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายซอยเขียดแก้ว-ผัง 41
 หมู่ท่ี 10 ต าบลละงู 
อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

3 5 องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดสตูล

-                 -                 -                  12,600,000         12,600,000      25,200,000

กิกรรมก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายซอยเขียดแก้ว-ผัง 41
 หมู่ท่ี 10 ต าบลละงู 
อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

12,600,000          12,600,000       12,600,000           

60.โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายปากละงู-
ท่าชะมวง  หมู่ท่ี 1 ต าบล
ละงู  อ าเภอละงู  จังหวัด
สตูล

3 5 องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดสตูล

-                 -                 -                  8,100,000           8,100,000        16,200,000

กิกรรมปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายปากละงู-ท่าชะมวง  
หมู่ท่ี 1 ต าบลละงู  อ าเภอ
ละงู  จังหวัดสตูล

8,100,000            8,100,000         8,100,000             
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61.โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตซอยโรงเรียน
บ้านห้วยไทร  หมู่ท่ี 10 
ต าบลละงูอ าเภอละงู  
จังหวัดสตูล

3 5 องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดสตูล

-                 -                 -                  4,860,000           4,860,000        9,720,000

กิกรรมปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยโรงเรียนบ้านห้วยไทร 
 หมู่ท่ี 10 ต าบลละงู
อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล

4,860,000            4,860,000         4,860,000             

62.โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สวนสาธารณะสระ
น้ าหนองปันหยา หมู่ท่ี 2 
ต าบลละงูอ าเภอละงู  
จังหวัดสตูล

3 5 องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดสตูล

-                 -                 -                  10,000,000         10,000,000      20,000,000

กิกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะสระน้ า
หนองปันหยา หมู่ท่ี 2 
ต าบลละงูอ าเภอละงู  
จังหวัดสตูล

10,000,000          10,000,000       10,000,000           

63.โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมท่าเทียบเรือหมู่ท่ี
 1 ต าบลละงู  อ าเภอละงู 
 จังหวัดสตูล

3 5 องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดสตูล

-                 -                 -                  3,000,000           3,000,000        6,000,000

กิกรรมปรับปรุง/ซ่อมแซม
ท่าเทียบเรือหมู่ท่ี 1 ต าบล
ละงู  อ าเภอละงู  จังหวัด
สตูล

3,000,000            3,000,000         3,000,000             

64.โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมท่าเทียบเรือหมู่ท่ี
 7 ต าบลละงู  อ าเภอละงู 
 จังหวัดสตูล

3 5 องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดสตูล

-                 -                 -                  3,000,000           3,000,000        6,000,000

กิกรรมปรับปรุง/ซ่อมแซม
ท่าเทียบเรือหมู่ท่ี 7 ต าบล
ละงู  อ าเภอละงู  จังหวัด
สตูล

3,000,000            3,000,000         3,000,000             

65.โครงการก่อสร้าง
โรงยิมสนามฟุตบอล
อ าเภอละงู หมู่ท่ี 12 
ต าบลละงู อ าเภอละงู
จังหวัดสตูล

3 5 องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดสตูล

-                 -                 -                  15,000,000         15,000,000      30,000,000

กิกรรมก่อสร้างโรงยิม
สนามฟุตบอลอ าเภอละงู 
หมู่ท่ี 12 ต าบลละงู 
อ าเภอละงูจังหวัดสตูล

15,000,000          15,000,000       15,000,000           

66.โครงการสร้างสนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญา

3 3 อบต.แป-ระ - - 100,000          100,000             100,000          300,000

กิจกรรมสร้างสนามเด็ก
เล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในต าบลแป-ระ

100,000            100,000               100,000            300,000 

67.โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
DLTV

3 3 อบต.แป-ระ - 30,700           30,700             30,700                                     -   92,100

 กิจกรรมจัดซ้ือ DLTV
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในต าบลแป-ระ

30,700            30,700              30,700                 92,100 
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68.โครงการปรับปรุงถนน
 ลาดยางผิวจราจรชนิด
พาราแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ถนนสายบ้านการเน๊ะ-
บ้านกุบังปะโหลด  หมุ่ท่ี 
1,2,3,7

3 2 อบต.เกตรี                    -                      -                        -            13,200,000                      -   13,200,000

กิจกรรมปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวจราจร  
ชนิดพาราแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตขนาดกว้าง 8.00 ม.
 ยาว 2,998.00 ม. หนา
 .005 ม.

          13,200,000            13,200,000

69.โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. จากสวนนายอ่ิม-
บ้านนายเล่ียน  ณ พัทลุง

3 2 อบต.เกตรี                    -                      -                        -              3,900,000                      -   3,900,000

กิจกรรมผิวจราจร ชนิด 
คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม.
 ยาว 1,300 ม. หนา 
0.15 ม.

                    -    -             3,900,000              3,900,000

70.โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวจราจร
ชนิดพาราแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต  ถนนซอยเขาวัง
ประ (ซอยวังพะเนียด 1) 
ม.5

3 2 อบต.เกตรี                    -                      -                        -              3,770,000 -                  3,770,000

กิจกรรมปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวจราจร  
ชนิดพาราแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตขนาดกว้าง 5.00 ม.
 ยาว 1,370.00 ม. หนา
 .005 ม.

            3,770,000              3,770,000

71.โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. สายบ้านเขาจีน-
บ้านโคกพยอม หมู่ท่ี 1 
(ถนนเล่ียงเมืองสาย
ตะวันออก)

3 2 เทศบาล
ต าบลคลอง

ขุด

                   -                      -                        -              3,600,000                      -   3,600,000

กิจกรรมก่อสร้างถนน 
คสล.ถนนกว้าง 8.00 ม. 
ยาว 423 ม. พร้อมท่อ
เหล่ียม 2 จุด

            3,600,000              3,600,000

72.โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกสายถนนคลองขุด 29 
(ทรายทอง) หมู่ท่ี 7

3 2 เทศบาล
ต าบลคลอง

ขุด

                   -                      -                        -              3,700,000                      -   3,700,000

กิจกรรมปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
ถนนกว้าง 6.00 ม. ยาว 
660 ม. พร้อมปรับปรุงคู
ระบายน้ า

3,700,000            3,700,000             

73.โครงการก่อสร้าง
พิพิธภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้บ้าน
เขาจีน Satun UNESCO
 Global Geo park

3 2 เทศบาล
ต าบลคลอง

ขุด

                   -                      -                        -            16,000,000                      -   16,000,000

กิจกรรมก่อสร้าง
พิพิธภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้บ้าน
เขาจีนพร้อมส่ิงอ านวย
ความสะดวก  จ านวน ๑ 
แห่ง

10,000,000          10,000,000           

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน 336



แผนงาน/โครงการ
แหล่ง
 งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ด าเนินการ
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กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.
 ถนนกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว 
๑,๒๕๐ ม.

6,000,000            6,000,000             

74.โครงการศึกษาและ
ส ารวจเส้นทางแหล่ง
เรียนรู้ซากดึกด าบรรพ์

3 2 เทศบาล
ต าบลคลอง

ขุด

                   -                      -                        -                500,000                      -   500,000

กิจกรรมศึกษาและส ารวจ
เส้นทางแหล่งซากดึกด า
บรรพ์ Geo park พ้ืนท่ีวัด
ถ้ าเขาจีน หมู่ท่ี ๑ ต าบล
คลองขุด อ าเภอเมืองสตูล 
จังหวัดสตูล

500,000               500,000                

75.โครงการก่อสร้างถนน
เล่ียงเมืองสตูลฝ่ัง
ตะวันออก ต าบลคลองขุด
 ต าบลพิมาน อ าเภอเมือง
สตูล จังหวัดสตูล

3 2 อบจ.สตูล                    -                      -                        -         562,060,000                      -          562,060,000

กิจกรรมก่อสร้างถนน 
Asphaltic Concrete เขต
ทาง ๓๐.00 ม. ยาว 3.
๘๘๘ ม. และสะพาน
จ านวน 2 จุด

        562,060,000          562,060,000

76. โครงการอบรมให้
ความรู้การป้องกัน
อาชญากรรม ยาเสพติด
และลดอุบัติเหตุทางถนน

3 1 อบต. ย่านซ่ือ 45,000           45,000           45,000            45,000               45,000            225,000               

 กิจกรรมอบรมให้ความรู้
แก่กลุ่มเป้าหมาย

45,000            45,000            45,000              45,000                 45,000              225,000                

77. โครงการคืนความ
ปลอดภัยให้ชุมชน

3 1 อบต. ย่านซ่ือ 50,000           50,000           50,000            50,000               50,000            250,000              

 กิจกรรมต้ังจุดตรวจและ
ให้บริการประชาชนในพ้ืนท่ี

50,000            50,000            50,000              50,000                 50,000              250,000                

78. โครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปิดป้องกัน
อาชญากรรม

3 1 อบต. ย่านซ่ือ -                 -                 1,000,000        1,000,000           1,000,000        3,000,000            

กิจกรรม ด าเนินการติดต้ัง
กล้องวงจรปิดในพ้ืนท่ี

1,000,000         1,000,000            1,000,000         3,000,000             

79.โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

3 5 อบต. ย่านซ่ือ 40,000           40,000           20,000             20,000                20,000             60,000                

กิจกรรมการลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน

40,000            40,000            20,000              20,000                 20,000              60,000                  

80.โครงการติดต้ังกล้อง 
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

3 1 อบต.แป-ระ - 2,000,000      2,000,000        2,000,000           2,000,000        8,000,000 

ติดต้ังกล้อง โทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) ในพ้ืนท่ีต าบล

2,000,000       2,000,000         2,000,000            2,000,000         8,000,000 

81.โครงการป้องกัน 
แก้ไขและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล ต่าง ๆ

3 1 อบต.แป-ระ 60,000           60,000           60,000            60,000               60,000            300,000 

จัดต้ังจุดบริการประชาชน 
 จ านวน  ๑ จุด

60,000            60,000            60,000              60,000                 60,000              300,000 

82.โครงการก่อสร้างศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬา สู่
สังคมน่าอยู่

2 เทศบาลเมืองสตูล -                 -                 -                  2,500,000           -                  2,500,000

แผนงาน/แนวทางการพัฒนาท่ี 6 : ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งด้วยตนเอง
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แผนงาน/โครงการ
แหล่ง
 งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ด าเนินการ
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กิจกรรม ก่อสร้างศูนย์สิ
ทยาศาสตร์การกีฬา 
จ านวน 1 ศูนย์ ตึก 2 ช้ัน 
ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว
 30 เมตร

83.  โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้
นับถือศาสนาพุทธ

3 3 องค์การ
บริหาร

ส่วนจังหวัด
สตูล

100,000         100,000         100,000          100,000             100,000 500,000 

กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่ผู้นับถือ
ศาสนาพุทธ

100,000          100,000          100,000            100,000               100,000 500,000 

84. โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดงาน
วันเมาลิดประจ าปี

3 2 อบต. ย่านซ่ือ 50,000           50,000           30,000            30,000               30,000            190,000              

กิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดงานเมา
ลิดประจ าปี

50,000            50,000            30,000              30,000                 30,000              190,000                

85. โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดงานวันฮา
รีรอยอ

3 2 อบต. ย่านซ่ือ 40,000           40,000           40,000            40,000               40,000            200,000              

กิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดงานวันฮา
รีรายอ

40,000            40,000            40,000              40,000                 40,000              200,000                

86. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดพิธี
ต้อนรับเดือนรอมฎอน

3 2 อบต. ย่านซ่ือ 40,000           40,000           50,000            50,000               50,000            230,000              

กิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดพิธีริมฎอน

40,000            40,000            40,000              40,000                 40,000              200,000                

87.โครงการเปิดโลกทัศน์
การศึกษาเยาวชนมุสลิม

3 2 อบต. ย่านซ่ือ 25,000           25,000           25,000             25,000                25,000             125,000               

กิจกรรมเปิดโลกทัศน์
การศึกษาเยาวชนมุสลิม

25,000            25,000            25,000              25,000                 25,000              125,000               

88.โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่
มุสลีมีนและมุสลีม๊ะ

3 2 อบต. ย่านซ่ือ 30,000           30,000           30,000            30,000               30,000            150,000              

กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

30,000            30,000            30,000              30,000                 30,000              150,000              

89.โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานประเพณีรด
น้ าด าหัวผู้สูงอายุ

3 4 อบต.แป-ระ 120,000         120,000         120,000           120,000              120,000           600,000 

กิจกรรมงานประเพณีรด
น้ าด าหัวผู้สูงอายุช่วง
เทศกาลวันสงกรานต์

120,000          120,000          120,000            120,000               120,000            600,000 

90.โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานประเพณีชัก
พระ

3 4 อบต.แป-ระ 30,000           30,000           30,000            30,000               30,000            150,000 

กิจกรรมสนับสนุนการจัด
งานประเพณีชักพระให้กับ
วัดสวนเทศ หมู่ท่ี ๕

30,000            30,000            30,000              30,000                 30,000              150,000 

91.โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานประเพณี
ลอยกระทง

3 4 อบต.แป-ระ 50,000           50,000           50,000            50,000               50,000            250,000 

จัดกิจกรรมงานประเพณี
ลอยกระทง จ านวน ๑ คร้ัง

50,000            50,000            50,000              50,000                 50,000              250,000 

92.โครงการจัดงานวัน
เข้าพรรษา

3 4 อบต.แป-ระ 30,000           30,000           30,000            30,000               30,000            150,000 

แผนงาน/แนวทางการพัฒนาท่ี 7 : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสถาบัน สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี 
บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม
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แผนงาน/โครงการ
แหล่ง
 งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ด าเนินการ

 พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 
2561-2565

จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา 
จ านวน 1 คร้ัง

30,000            30,000            30,000              30,000                 30,000              150,000 

93.โครงการจัดงานเมา
ลิดกลางต าบลแป-ระ

3 4 อบต.แป-ระ 100,000         150,000         150,000          150,000             150,000          700,000 

กิจกรรมสนับสนุนการ
ด าเนินงานของมัสยิดใน
พ้ืนท่ีต าบลแป-ระ จ านวน 
๔ แห่ง

100,000          150,000          150,000            150,000               150,000            700,000 

94.โครงการส่งเสริม
กิจกรรมละศีลอดในเดือน
รอมฎอน

3 4 อบต.แป-ระ 50,000           50,000           50,000            50,000               50,000            250,000 

กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุส าหรับ
กิจกรรมละศีลอดของ
มัสยิด/บานาซ๊ะในพ้ืนท่ี
ต าบลแป-ระ

50,000            50,000            50,000              50,000                 50,000              250,000 

95.โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมเสียงตามสาย, 
หอกระจายข่าว

3 6 อบต.แป-ระ - - 100,000          100,000             100,000          300,000 

กิจกรรมปรับปรุง /
ซ่อมแซมเสียงตามสาย,หอ
กระจายข่าวในหมู่บ้าน

100,000            100,000               100,000            300,000 

96. โครงการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมวันสตรี
สากล

3 4 อบต. ย่านซ่ือ 10,000           10,000           10,000             10,000                10,000             50,000                

กิจกรรมสนับสนุนการจัดกิ
จรรมวันสตรีสากล

10,000            10,000            10,000              10,000                 10,000              50,000                  

97. โครงการส่งเสริม
รายได้ผู้สูงอายุ

3 4 เทศบาล
ต าบล

ควนโดน

10,000           10,000           10,000             10,000                10,000             50,000                

กิจกรรมส่งเสริมรายได้
ผู้สูงอายุ

10,000            10,000            10,000              10,000                 10,000              50,000                  

98. โครงการสงเคราะห์
ผู้พิการบุคคลไร้ท่ีพ่ึง

3 4 เทศบาล
ต าบล

ควนโดน

30,000           30,000           30,000            30,000               30,000            150,000

กิจกรรมสงเคราะห์ผู้พิการ
บุคคลไร้ท่ีพ่ึง

30,000            30,000            30,000              30,000                 30,000              150,000                

99.โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

3 9 องค์การ
บริหาร

ส่วนจังหวัด
สตูล

100,000         200,000         200,000          200,000             200,000          900,000

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

100,000          200,000          200,000            200,000               200,000            900,000 

100.โครงการส่งเสริม
ชมรมผู้สูงอายุและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ

3 4 อบต.แป-ระ 100,000         100,000         100,000          100,000             100,000          500,000

กิจกรรมของผู้สูงอายุ ใน
ต าบลแป-ระ

100,000          100,000          100,000            100,000               100,000            500,000 

101.โครงการก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

3 4 อบต.แป-ระ - - 1,000,000        1,000,000           - 2,000,000

กิจกรรมก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
 จ านวน ๑ หลัง

1,000,000         1,000,000            2,000,000 

แนวทางการพัฒนา/แผนงานท่ี 11. พัฒนาพ้ืนท่ีเมืองให้เป็น Smart City
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แผนงาน/แนวทางการพัฒนาท่ี 8 : ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการของรัฐตามบริบทของพ้ืนท่ี พัฒนาสู่ภาครัฐ 4.0

แผนงาน/แนวทางการพัฒนาท่ี 9 : คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและสุขภาวะของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม
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แผนงาน/โครงการ
แหล่ง
 งปม.

ยุทธศาสตร์
ชาติ

หน่วย
ด าเนินการ
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102.โครงการ Satun 
Smart City  for 
Sustainable  Global 
Geopark Tourism

3 4 เทศบาล
เมืองสตูล 
(ด าเนินการ
พ้ืนท่ี 3 
เทศบาล 

ประกอบด้วย
 ทม. ทต.
คลองขุด 
ทต.ฉลุง)

- - 104,908,000 - - 104,908,000

กิจกรรม Satun Smart 
City for Sustainable  
Global Geopark Tourism

104,908,000 104,908,000

103.โครงการติดต้ัง
ระบบบ าบัดน้ าเสีย

3 4 เทศบาล
เมืองสตูล

- - - 18,500,000 - 18,500,000

กิจกรรม ติดต้ังระบบ
บ าบัดน้ าเสีย

18,500,000 18,500,000

104.โครงการลานชม
เมืองและสวนเชิงนิเวศ
บริเวณเขาโต๊ะหยงหง

3 4 เทศบาล
เมืองสตูล

- - - 40,000,000 - 40,000,000

กิจกรรมพัฒนาลานชม
เมืองและสวนเชิงนิเวศ
บริเวณเขาโต๊ะหยงหง

40,000,000 40,000,000

105.โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงเส้นทางเดิน
ท่องเท่ียวและภูมิทัศน์
เช่ือมโยง พหุวัฒนธรรม
ในย่านเมืองเก่าสตูลด้วย
อารยะสถาปัตย์  
(Universal Design) 
เพ่ือรองรับผู้คนทุกกลุ่ม

3 4 เทศบาล
เมืองสตูล

- - - 50,000,000 - 50,000,000

กิจกรรมพัฒนาและ
ปรับปรุงเส้นทางเดิน
ท่องเท่ียวและภูมิทัศน์
เช่ือมโยง พหุวัฒนธรรมใน
ย่านเมืองเก่าสตูลด้วย
อารยะสถาปัตย์  
(Universal Design) เพ่ือ
รองรับผู้คนทุกกลุ่ม

50,000,000 50,000,000

106.โครงการระบบ
บริหารจัดการเมืองเก่าสตูล

3 4 เทศบาล
เมืองสตูล

- - - 473,600,000 - 473,600,000

กิจกรรมระบบบริหารจัด
การเมืองเก่าสตูล

473,600,000 473,600,000

รวมงบประมาณ 14,693,500    16,929,200    267,014,200    1,398,064,200    118,348,500    1,814,959,600     
รวมโครงการ 60                  65                  76                    101                     82                    384                     

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน 340



ภาคผนวก ก 
 

รายการตรวจสอบการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑   

จังหวัดสตูล 
---------------------------------------------------------------------- 

 

การดำเนินการ ดำเนินการ
แล้ว 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

๑) สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัดดวยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังตอไปนี้ 
    มอบใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา หรือบุคคลอ่ืนใด     
        ทำการศึกษาสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด 
    มอบให้ฝายเลขานุการ ก.บ.จ. ดำเนินการหรือรวมกับหนวยงานอื่น ทำการศึกษา    
        สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด 
    แตงตั้งคณะอนุกรรมการของ ก.บ.จ. ขึ้นคณะหนึ่ง ทำหนาทีป่ระสานงานเพ่ือใหได้        
         ขอมูลความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด 
    ดำเนินการอ่ืนตามที่ ก.บ.จ. เห็นสมควร โดยดำเนินการ.......................................... 

✓  

๒) จัดประชุมหารือรวมกันระหวางหัวหนาสวนราชการที่มีสถานที่ตั้งทำการอยูในจังหวัด           
ไมวาจะเปนราชการบริหารสวนภูมิภาคหรือราชการบริหารสวนกลางและผูบริหาร               
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้ง ผูแทนภาคประชาสังคม และผูแทน
ภาคธุรกิจเอกชน เพ่ือรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดตามมาตรา ๕๓/๑              
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๑๙ 
มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

✓  

๓) การประชุมของ ก.บ.จ. เพ่ือจัดทำและเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกา              
วาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักเกณฑ 
และวิธีการที่ ก.บ.ภ. กำหนด 

✓  

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ได้แนบรายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มาพร้อมนี้ด้วย 

 
 
 

 
 

 
 

   

    (ลงช่ือ) 

 (นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 

   

    (ลงชื่อ) 
 (นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 



 
 
 

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน 

 

หัวข้อ 

 
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

ฉบับทบทวน 

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน 

เป้าหมายการ
พัฒนา 

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ                 
อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง              
สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน  
ประตูสู่อาเซียน 

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง                  
สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน  
ประตูสู่อาเซียน 

คงเดิม 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ

ตามเป้าหมาย 
การพัฒนา 

เศรษฐกิจจังหวัดมีการขยายตัว                 
เศรษฐกิจชุมชนเติบโต                               
สตูลเป็นเมืองอุทยานธรณีโลก                  
และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำ                 
ที่ได้มาตรฐานสากล ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีสันติสุข  
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                  
อย่างยั่งยืน 
 

เศรษฐกิจจังหวัดมีการขยายตัว               
เศรษฐกิจชุมชนเติบโต                       
สตูลเป็นเมืองอุทยานธรณีโลก                  
และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำ                            
ที่ได้มาตรฐานสากล ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีสันติสุข  
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                   
อย่างยั่งยืน 

คงเดิม 

 

ประเด็นการ
พัฒนา 

๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจและ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลก                      
การท่องเที่ยว การเกษตร                      
และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม        
และอุทยานธรณีสตูลแบบมี 
ส่วนร่วมอย่างสมดุล และยั่งยืน  
๓. การเสริมสร้างความมั่นคง                          
สังคมสันติสุข และยกระดับ                    
คุณภาพชีวิต  บนฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจและ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลก                      
การท่องเที่ยว การเกษตร                       
และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม
อย่างสมดุล และยั่งยืน  

๓. การเสริมสร้างความมั่นคง                   
สังคมสันติสุข และยกระดับ                 
คุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

ปรับประเด็นการ
พัฒนาที่ 2 เพ่ือให้
ประเด็นการ
พัฒนาในด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม                
มีทิศทางการ
พัฒนาที่เป็น
รูปธรรมอย่าง
ชัดเจน             
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