
 
  

  

 

 เดิมเมืองสตูล เปนเพียงตาํบลหนึง่ของเมืองไทรบุรี   ในสมัยรัชกาลที่ 3 แหงกรงุรัตนโกสินทร สตูล

ไดครอบครองดินแดนที่เปนเกาะในทะเลอนัดามนัเกือบทั้งหมด   รัชกาลที ่ 3   จึงโปรดใหเปนเมอืงเมื่อป  พ.ศ. 

2392   โดยใหอยูภายใตการปกครองของเมืองนครศรีธรรมราช   ตอมาในสมยัรัชกาลที่  5    ไดจัดการปกครอง

ใหมเปนรูปมณฑลขึ้น  เมื่อป พ.ศ.2440   และใหรวมสตูลเขาไวในมณฑลไทรบุรี  เมื่อไทยตองยอมเสียดินแดน

แควนไทรบุรีใหแกอังกฤษ ในป พ.ศ.2452   ยังเหลือสตูลอยูเพียงเมืองเดียว  จงึตองไปขึ้นกับมณฑลภูเก็ต และ

เมื่อเสน ทางสายควนเนียง-สตูลไปมาสะดวก  ทางราชการก็โอนสตูลไปข้ึนกับมณฑลนครศรีธรรมราชตามเดิม 

และเมื่อยกเลกิการปกครองแบบมณฑล   ในป พ.ศ.2476   สตูลก็ไดเปนจังหวัดหนึง่ตั้งแตนัน้มา  

 ตราประจําจังหวัด     : รูปพระสมุทรเทวาสถิตบนบัลลังกหินกลางทะเล  

           เบื้องหลงัเปนพระอาทิตยอัสดง                                    

           อักษรยอของจังหวัด  : สต  

           ดอกไมประจําจังหวัด : ดอกกาหลง 

     ตนไมประจําจังหวัด   :  หมากพลูตั๊กแตน  

  คําขวัญประจําจังหวัดสตูล  “สตูล  สงบ  สะอาด  ธรรมชาติบริสุทธิ์” 

 
 

 
 
 

ที่ตั้งและอาณาเขต 

 จังหวัดสตูล เปนจังหวัดสุดเขตแดนใตของประเทศไทย ดานฝงทะเลอันดามัน   หางจากกรุงเทพฯ 

973  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง   ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดตอกับ อําเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา  อําเภอปาบอน   จงัหวัดพทัลุง

และอําเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง 

 ทิศใต   ติดตอกับ รัฐเปอรลิสและรัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย 

  ทิศตะวนัออก  ติดตอกับ อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลาและรัฐเปอรลิส   ประเทศมาเลเซีย 

  ทิศตะวนัตก   ติดตอกับ  ทะเลอนัดามนั  มหาสมทุรอินเดีย 

 โดยพืน้ที่บนบกมีเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรีเปนเสนกัน้อาณาเขต    ระหวางจงัหวัดสตูลกับ

จังหวัดอื่น ๆ   และประเทศมาเลเซีย 

 

ประวัติความเปนมา 

สภาพทั่วไป 
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ขนาดพื้นที่  (ที่มา : สํานกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสตูล) 
 

 จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ประมาณ  2,807.522  ตารางกโิลเมตร   หรือประมาณ  1,754,701  ไร    เปน 

ลําดับที่  63  ของประเทศ   และลําดับที่ 12 ของภาคใต  รองลงมาคือ จังหวัดปตตานีและจังหวัดภูเก็ต  มพีื้นที่

ติดตอกับประเทศมาเลเซียตลอดแนวชายแดนทางบกยาวประมาณ  56  กิโลเมตร     ติดฝงทะเลอันดามนัยาว

ประมาณ  144.8  กิโลเมตร   เปนพื้นที่เกาะ   จาํนวน  105   เกาะ 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
 

 จังหวัดสตูล     มีลักษณะเปนพืน้ที่ราบสลบักับภูเขา    โดยทิศเหนือและทิศตะวนัออกเปนเนนิเขา

และภูเขามากมายสลับซับซอน    มีเทือกเขาที่สําคัญแบงเขตประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย   คือ  เทือกเขา

บรรทัด   เทือกเขาสันกาลาคีรี พื้นที่คอยๆ  ลาดลงสูทะเลทางทิศตะวนัตกและทิศใต โดยยงัมีภูเขานอยใหญอยู

กระจัดกระจายในตอนลาง   ภูเขาที่สาํคัญไดแก เขาจีน   เขาบารงั   เขาใหญ   เขาทะนาน   และเขาพญาวัง 
 

ลักษณะภูมิอากาศ 
 

        พื้นที่จังหวัดสตูลไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดอาวไทย  และลมมรสุมตะวันตก

เฉียงใตจากมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะภูมิประเทศ เปนแบบรอนชื้น มี 2 ฤดู ฤดูรอนกับฤดูฝน โดยมีชวงฤดูฝน

ยาวนาน ระหวางเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม  และมฤีดูรอนเพียง 

 4 เดือน เดือน มกราคม ถึงเดือนเมษายน ระหวางป  2545-2549  ปริมาณฝนเฉลี่ย  2223.2  มม.  

 ตกชุกในเดือน กันยายน-ตุลาคม                     

           สําหรับ ป พ. ศ.  2549    อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย   33.05   องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 23.84  

องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดวัดได   37.4  องศาเซลเซียส  วันที่  11  มีนาคม  2549   และอุณหภูมิต่ําสุดวัด

ได  20.0  องศาเซลเซียส  วันที่  22  มกราคม 2549   ปริมาณฝนตกมากที่สุดใน  1  วัน   วัดได  109.1  

มิลลิเมตร  วันที่   29   กันยายน  2549   

 

ปริมาณน้าํฝนและจํานวนวนัที่มีฝนตกระหวาง  2544-2549 
 

ป พ.ศ. ปริมาณน้ําฝน จํานวนวันทีฝ่นตก 

2545 1871.3 179 

2546 2625.0 165 

2547 1955.0 174 

2548 2584.7 186 

2549 2079.4 170 
     ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 
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อุณหภูมิสูงสดุและต่ําสุดและอุณหภูมิเฉลี่ย  ป 2545-2549 
 

ป สูงสุดเฉลี่ย สูงสุดวัดได ตํ่าสุดเฉลี่ย ตํ่าสุดวัดได 

2545 33.07 38.4 23.77 19.2 

2546 33.17 36.9 23.70 19.6 

2547 33.01 36.6 23.90 20.3 

2548 33.16 38.5 23.90 18.7 

2549 32.83 37.4 23.91 20.0 
 

    ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 
 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

 1.  ทรัพยากรน้ํา 

      แหลงน้าํตามธรรมชาตทิีสํ่าคัญ ๆ  ใชสาํหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภคในจังหวัดสตูล     ไดแก 

1.1  คลองละง ู ตนน้าํอยูบริเวณเทือกเขาดานใตของจังหวดัตรังและสงขลาไหลมาทางเหนือ 

ของจังหวัดตามแนวเสนแบงเขตอําเภอละงูและอําเภอควนกาหลง  ไหลออกสูทะเลบริเวณปากคลองปากบารา

ซึ่งเปนทาเทยีบเรือสําหรับการเดินทางไปยังอุทยานแหงชาติเกาะตะรุเตา  สวนคลองแยกดานในไหลออกสูทะเล

บริเวณบานบอเจ็ดลูก   และเกาะเขาตะโละแบนเต 

1.2  คลองลาํโลนนอย    ตนน้ําอยูบริเวณเขาเขียว   เขาไคร    เขาโตะ    ไหลผานเขตอําเภอ 

ควนกาหลง   มาบรรจบกับคลองละงทูี่บานตาแหลม   เปนคลองที่มีสายน้าํไหลตลอดทั้งป 

1.3  คลองบาราเกต     ตนน้ําอยูบริเวณเขาสามรอยยอด     ดอนสีเดน  ไหลผานอําเภอควน 

-กาหลง  เขาสูอําเภอทาแพ  และไหลออกสูทะเลบริเวณปากอาวเกาะแดง  สาํหรับสวนที่ไหลผานอาํเภอทาแพ  

เรียกวา คลองทาแพ 

1.4  คลองมําบงั   ตนน้ําอยูบริเวณเทือกเขาระหวางอาํเภอควนกาหลง    กับอําเภอควนโดน 

ประกอบดวยหวยเล็ก ๆ  หลายสายไหลรวมกนั ผานเขตเทศบาล  สถานีตํารวจน้าํเกาะนก และไหลออกสูทะเล

บริเวณอาวตาํมะลัง 

1.5  คลองทาจีน   ตนน้ําเกิดจากบริเวณเทือกเขาติดกับประเทศมาเลเซีย     เขตอําเภอเมือง 

คลองสายนี้อยูดานทิศตะวนัออกของอําเภอเมืองสตูล ไหลออกสูทะเลบริเวณอาวทาจีน 

นอกจากนี ้ยงัมีคลองสายสัน้ๆ   อีกหลายสาย   เชนคลองปูยู   คลองเจะบิลัง  คลองทุงร้ิน ซึง่ 

คลองตางๆ  ทัง้หมดในจังหวดัสตูลสวนใหญชวงที่อยูใกลทะเล   กอนไหลออกสูทะเลจะมีปากคลองขนาดใหญ 

เหมาะสําหรับการเพาะเลีย้งปลาในกระชังไดอยางด ี
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2. ทรัพยากรปาไม  :  (สํานกังานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสตูล) 
 จังหวัดสตูลเปนจังหวัดสุดเขตแดนใตของประเทศไทยทางชายฝงทะเลอันดามัน  ซึ่งเปนชายฝง

ทะเลทางดานตะวันตกอยูระหวางเสนรุงที่ 6  องศา 4 ลิปดา  และ 7 องศา  2  ลิปดาเหนือ  และเสนแวงที่  99  

องศา  5  ลิปดา  และ  100  องศา  3  ลิปดาตะวันออก  อยูหางจากกรุงเทพมหานคร  โดยเสนทางรถยนต  

973  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  2,807.522  ตารางกิโลเมตร  หรือเทากับ  1,754,701  ไร  พื้นที่สวนที่เปน

เกาะประมาณ  105  เกาะ  มีชายฝงทะเลยาว  144.80  กิโลเมตร 
 

 2.1  พื้นที่ปาไมในจังหวัดสตูล 
      จังหวัดสตูลมีพื้นที่ปาไม    จํานวน  787,175  ไร  หรือ  44.86  %  ของพื้นที่จังหวัด 

(จากสถานการณปาไมของประเทศไทย  พ.ศ. 2547) 

      -  ปาบก    เนื้อที่ประมาณ  570,168  ไร  หรือ  32.49  % 

      -  ปาชายเลน  เนื้อที่ประมาณ  217,007  ไร  หรือ  12.37  % 
 

 2.2  พื้นที่ปาไมจากการสงวนปา 
          ปาสงวนแหงชาติ  จํานวน  18  ปา  เนื้อที่ประมาณ  729,974.55  ไร  (รวมพื้นที่

ทับซอนอุทยานแหงชาติ,  วนอุทยาน,  เขตรักษาพันธุสัตวปา) 

          -  เพื่อการอนุรักษ  Zone C  เนื้อที่ประมาณ  370,842  ไร    (ขอมูลจาก :ศูนย

ปฏิบัติการที่ดินปาไม (สงขลา)) 

          -  เพื่อเศรษฐกิจ  Zone E  เนื้อที่ประมาณ  359,139  ไร  (ขอมูลจาก : ศูนย

ปฏิบัติการที่ดินปาไม (สงขลา)) 
 

รายชื่อปาสงวนแหงชาติในจังหวัดสตูล 
 
 

ที่ ชื่อปาสงวนฯ เนื้อที่ (ไร) 
พื้นที่สงมอบ 

ส.ป.ก. 

สํารวจถือครอง 
ป  2541-2543  
ราย/ไร 

หมายเหต ุ

1 ปาควนบอน้ํา 400.00 - -  

2 ปากุปงและปาปุโลต 107,025.00 - -  

3 ปาเขาคอม  ปา เขาแดง 

และปาเขาใหญ 

55,408.00 11,842.00 585/14,490  

4 ปาควนกาหลง 11,887.00 2,506.75 131/2,752  

5 ปาเขาหมาไมหยก 13,125.00 - 24/583  

6 ปาควนโตะอม ควนขี้หมา 

และปาควนทาหิน 

11,306.00 5,119.50 149/1,971  
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ที่ ชื่อปาสงวนฯ เนื้อที่ (ไร) 
พื้นที่สงมอบ 

ส.ป.ก. 

สํารวจถือครอง 
ป  2541-2543  
ราย/ไร 

หมายเหต ุ

7 ปาหัวกะหมิง 91,643.00 955.00 337/4,794  

8 ปาดงเชือกชาง 28,625.00 - -  

9 ปาควนบารายี  ปาควน

โรงพัก และปาควนสังหยุด 

9,687.50 1,663.00 168/2,241  

10 ปาพยอมงาม 4,187.50 4,081.25 -  

11 ปาตระ ปาหวยหลอด และ

ปาเขาขุมทรัพย 

93,750.00 8,975.00 765/27,507.7  

12 ปาควนทังและปาเขาขาว 23,619.00 1,362.73 440/9,764.5  

13 ปาหวยบวง  ปาเขาแดง 

และปาเขาโตะดู 

1,875.00 - 20/176  

14 ปาเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 1 89,281.00 - -  

15 ปาเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 2 25,950.00 - -  

16 ปาเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 3 30,593.75 - -  

17 ปาเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 4 55,687.00 - -  

18 ปาเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 5 75,924.80 - -  

รวม 729,974.55 36,505.23 2,619/64,279.2  
 

ที่มา : 1. พื้นที่ปาสงวนฯ   ขอมูลจากกฎกระทรวง ประกาศสํานักงานแหงชาติ 

         2. พื้นที่สงมอบ ส.ป.ก. ขอมูลจากสํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล 

         3. สํารวจถือครอง  ขอมูลจากศูนยปฏิบัติการที่ดินปาไม (สงขลา) 
 

 

 

 

         อุทยานแหงชาติ  3  แหง  เนื้อที่ประมาณ  1,241,406.25  ไร 

                -  พื้นที่บก  เนื้อที่ประมาณ  304,693.75  ไร 

                -  พื้นที่น้ํา  เนื้อที่ประมาณ  936,712.5  ไร 
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ลําดับ ชื่ออุทยานแหงชาต ิ เนื้อที ่(ไร) พื้นที่บก พื้นที่น้าํ หมายเหต ุ

1 ทะเลบัน (หัวกะหมิง,ปา

ควนบอน้ํา,ปากุปงปุโลต) 

122,500.00 121,875.00 625.00 สํารวจถือครองป 2541-

2543 จํานวน 759 ราย 

8,732.56 ไร 

2 ตะรุเตา 931,250.00 167,625.00 763,625.00 สํารวจถือครองป 2541-

2543 จํานวน  50 ราย 

292.50 ไร 

3 หมูเกาะตะรุเตา (จ.สตูล) 187,656.25 15,193.75 172,462.50 สํารวจถือครองป 2541-

2543 จํานวน  82 ราย 

790 ไร 

 

          วนอุทยาน  1  แหง  เนื้อที่ประมาณ  11,077.25  ไร 

                -  วนอุทยานน้ําตกธาราสวรรค 
 

 2.3  พื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่มอบให  ส.ป.ก. 
      มอบพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจและปาที่เหมาะสมตอการเกษตรใหสํานักงานปฏิรูปที่ดิน

จังหวัดสตูล  นําไปปฏิรูปที่ดิน  เนื้อที่ประมาณ  36,505.235  ไร  (ขอมูลจาก  :  สํานักงานปฏิรูปที่ดิน) 
 

 2.4  การสํารวจถือครองที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  16  กันยายน  2540  

และเมื่อวันที่  30 มิถุนายน 2541  จํานวน  5,112  ราย   เนื้อที่ประมาณ  115,031.81  ไร  (ขอมูลจาก  :  ศูนย

ปฏิบัติการที่ดินปาไม (สงขลา)) 

 
 3.  ทรัพยากรแรธาตุ 
 

 สภาพทางธรณีวิทยาของจงัหวัดสตูล  มชีั้นหนิที่อายุแตกตางกนัหลายยุค    ทาํใหมีการพบแหลงแร    

และแรที่สําคัญหลายชนิดดวยกนั    เชน   แบไรตพบบริเวณอําเภอทุงหวา    และอาํเภอควนกาหลง   พลวงพบ

บริเวณอําเภอควนกาหลง     และอําเภอละงู     ดีบุกพบบริเวณอําเภอควนโดนและอาํเภอควนกาหลง      และ

นอกจากนัน้ยงัพบแรอ่ืนๆ   อีกหลายชนิด เชนถานหนิ   หินปนู   และวลุแฟรม   เปนตน 
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 ในป   2549   จังหวัดสตูลมีเหมืองแรทีม่ีสมัปทานและเปดทําการ   2  แหง  ไดแก เหมืองของนาย

ลําพนู  กองศาสนะ  และ  หจก.เรืองกูลศิลาทอง (ของนายชยุติพงศ  เรืองกูล)  คนงานรวม  53  ราย  รายได

จากคาภาคหลวงแรและคาธรรมเนียมแร  จํานวนทัง้สิน้  1,519,428.14  บาท 

 
จํานวนเหมืองแร  กรรมกร  และรายได  ป 2544-2549 

 

รายได 
ป 

จํานวน
เหมืองแร 
(เหมือง) 

จํานวน
กรรมกร 

(คน) 
คาภาคหลวงแร 

(บาท) 
คาธรรมเนียมแร 

(บาท) 
รวม 

(บาท) 

2544 4 55 6,743,898.21  235,542.11 6,979,440.32 

2545 4 55 1,192,901.44 111,395.78 1,304,297.22 

2546 4 73 2,210,382.96   65,815.70 2,276,198.66 

2547 3 45 1,904,522.00      1,084,948.00 2,989,470.00 

2548 2 53 1,446,682.00   72,746.14 1,519,428.14 

2549 2 53 1,446,682.00   72,746.14 1,519,428.14 

 

ที่มา :  ฝายอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

การแบงเขตการปกครอง 

  การปกครองแบงออกเปน  6  อําเภอ  1  กิง่อําเภอ  36  ตําบล    279 หมูบาน   6   เทศบาล          

(1 เทศบาลเมอืง 5 เทศบาลตําบล )   35   อบต.  

ตารางแสดงการแบงเขตการปกครอง 
 
 

อําเภอ/กิ่งอําเภอ ตําบล หมูบาน 
เทศบาล 
เมือง 

เทศบาล
ตําบล 

อบต. สภาตําบล 

1. อําเภอเมืองสตูล 12 70 1 2 11 - 

2. อําเภอควนโดน  4 31   -  1  4 - 

3. อําเภอควนกาหลง  3 32   -   -  3   - 

4. อําเภอทุงหวา  5 35   - 1  5 - 

5. อําเภอละง ู  6 61   - 1  6   - 

6. อําเภอทาแพ  4 31   -   -  4   - 

7. กิ่งอําเภอมะนัง  2 19   -   -  2   - 

รวม   36    279 1 5    35 0 
 

            ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดสตูล 
 

 การบริหารราชการ 
 

   จังหวัดสตูล มรูีปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน  3  รูปแบบ  คือ 

1)  การบริหารราชการสวนกลาง  ประกอบดวยสวนราชการสังกัดสวนกลาง   ซึ่งตั้งหนวยงาน

ในพืน้ที่จงัหวดั จํานวน  55  หนวยงาน  

2) การบรหิารราชการสวนภมูิภาค     จัดรูปแบบการปกครองและการการบริหารราชการ 

ออกเปน    2   ระดับ   คือ 

   ระดับจังหวัดประกอบดวย   สวนราชการประจําจงัหวัด   จาํนวน  27  หนวยงาน  

  ระดับอําเภอประกอบดวย   6  อําเภอ  1  กิ่งอาํเภอ  36    ตําบล  279 หมูบาน 

          3)  การบรหิาราชการสวนทองถิ่น ประกอบดวย 1 องคการบริหารสวนจังหวัด  1 เทศบาลเมือง  

5  เทศบาลตําบล   และ 35  องคการบริหารสวนตําบล 

 

สภาพทางการเมืองและการปกครอง 
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  การเลือกตั้ง  (ที่มา :  สํานกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจงัหวัดสตูล) 
 

1. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)  จังหวัดสตูลมีสมาชิกวุฒิสภาได  1  คน  เลือกตั้งเมื่อ 

วันที่  19  เมษายน  2549  มีผูมีสิทธิเลือกตั้ง  185,846  คน  มาใชสิทธิจํานวน  136,649  คน  คิดเปนรอยละ  

73.53  บัตรเสีย  4,844  ใบ  คิดเปนรอยละ  3.54  ไมประสงคลงคะแนน  9,306  คน  คิดเปนรอยละ  6.81  

รายชื่อสมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับเลือกตั้ง  คือ  นายสุริยา  ปนจอร 
 

2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.)      จังหวัดสตูลมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ได  2  คน  ผลการเลือกตั้งทั่วไป  เมื่อวันที่  2  เมษายน  2549  ผูมีสิทธิเลือกตั้ง  186,634  คน  มาใชสิทธิ

จํานวน  134,690  คน  คิดเปนรอยละ  72.17  รายชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ผาน  20%   (เนื่องจากทั้ง  2  

เขตเลือกตั้ง  มีผูสมคัรที่มีคุณสมบัตรครบถวนเพียงคนเดียว)  จํานวน  1  คน  คือ 

เขต  1  นายจิรายุส   เนาวเกตุ    พรรคไทยรักไทย  ไดคะแนน  16,666  คะแนน  คิดเปน 

รอยละ  18.43    (คะแนนไมถึง  20%  ตองเลือกตั้งใหม) 

เขต  2  นายชัยรัตน  ลําโป  พรรคไทยรักไทย  ได  21,768  คะแนน  คิดเปนรอยละ  22.62 
 

สรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (ครั้งที่ 1) 
 

เขตเลือก 
ต้ังที่ 

จํานวนผูมีสทิธิ
เลือกตั้ง 

จํานวนผูมาใช
สิทธิเลือกตั้ง 

รอยละ 
ของผูใชสิทธ ิ

จํานวน 
บัตรเสีย 

ไมลงคะแนน 

1 90,411 64,755 71.62 10,351 37,738 

2 96,223 69,935 72.68 11,959 36,208 
 

  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฏรเขตเลือกตั้งที่  1  ใหม  เมื่อวันที่  23  เมษายน  2549  ผูมี

สิทธิเลือกตั้ง  89,934  มีผูมาใชสิทธิจํานวน  51,012  คน  คิดเปนรอยละ  56.72   จํานวนบัตรเสีย  4,823  ใบ  

คิดเปนรอยละ  9.45   

 
สรุปผลการเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎร (ครั้งที่ 2) 

 

เขตเลือก 
ต้ังที่ 

จํานวนผูมีสทิธิ
เลือกตั้ง 

จํานวนผูมาใช
สิทธิเลือกตั้ง 

รอยละ 
ของผูใชสิทธ ิ

จํานวน 
บัตรเสีย 

ไมลงคะแนน 

1 89,934 51,012 56.72 4,823 26,425 
 

 รายชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  เขต  1  คือนายจิรายุส  เนาวเกตุ  พรรคไทยรักไทย   ไดคะแนน  

19,764  คิดเปนรอยละ  21.98  ของผูมีสิทธิเลือกตั้ง (20%  ของผูมีสิทธิคือ  17,987  คะแนน)  
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ขอมูลการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นในจังหวัดสตูล 
ที่จะครบวาระ  และจะตองดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้งใหม 

ภายใน 45 วนันับแตวันครบวาระ 
(เรียงลาํดับตามวันที่ครบวาระ) 

ที่ ชื่อ (อปท.) วันครบวาระ ครบ 45 วัน ว.ด.ป. วันที่คาดวาจะจัดใหมีการเลือกตั้งได 
1 อบต.คลองขุด 23  ส.ค. 2550 เสารที่ 6  ต.ค. 2550 อาทิตยที่ 30 ก.ย. 2550 (39) 
2 ทม.สตูล 30 ม.ค. 2551 ศุกรที่ 14  มี.ค. 2551 อาทิตยที่ 9 มี.ค. 2551 (40) 
3 เทศบาลตําบลกําแพง 31  ม.ค. 2551 เสารที่ 15 มี.ค. 2551 อาทิตยที่ 9 มี.ค. 2551 (39) 
4 อบต.ยานซื่อ 28 ก.พ. 2551 เสารที่ 12 เม.ย.2551 อาทิตยที่ 6 เม.ย. 2551 (39) 
5 อบต.ขอนคลาน 28 ก.พ. 2551 เสารที่ 12 เม.ย.2551 อาทิตยที่ 6 เม.ย. 2551 (39) 
6 อบต.ทุงบุหลัง 28 ก.พ. 2551 เสารที่ 12 เม.ย.2551 อาทิตยที่ 6 เม.ย. 2551 (39) 
7 อบต.ตันหยงโป 28 ก.พ. 2551 เสารที่ 12 เม.ย.2551 อาทิตยที่ 6 เม.ย. 2551 (39) 
8 อบต.ปูยู 28 ก.พ. 2551 เสารที่ 12 เม.ย.2551 อาทิตยที่ 6 เม.ย. 2551 (39) 
9 อบจ.สตูล 13 มี.ค. 2551 เสารที่ 26 เม.ย.2551 อาทิตยที่ 20 เม.ย. 2551 (39) 
10 ทต.ทุงหวา 29 พ.ค. 2551 เสารที่ 12 ก.ค. 2551 อาทิตยที่ 6 ก.ค. 2551 (39) 
11 ทต.เจะบิลัง 29 พ.ค. 2551 เสารที่ 12 ก.ค. 2551 อาทิตยที่ 6 ก.ค. 2551 (39) 
12 ทต.ฉลุง 29 พ.ค. 2551 เสารที่ 12 ก.ค. 2551 อาทิตยที่ 6 ก.ค. 2551 (39) 
13 อบต.วังประจัน 20 ส.ค. 2551 ศุกรที่ 3  ต.ค. 2551 อาทิตยที่ 28 ก.ย. 2551 (40) 
14 อบต.นิคมพัฒนา 30 ก.ค. 2552 เสารที่ 12 ก.ย. 2552 อาทิตยที่ 6 ก.ย. 2552 (39) 
15 อบต.ปาลมพัฒนา 30 ก.ค. 2552 เสารที่ 12 ก.ย. 2552 อาทิตยที่ 6 ก.ย. 2552 (39) 
16 อบต.ควนกาหลง 30 ก.ค. 2552 เสารที่ 12 ก.ย. 2552 อาทิตยที่ 6 ก.ย. 2552 (39) 
17 อบต.ทุงนุย 30 ก.ค. 2552 เสารที่ 12 ก.ย. 2552 อาทิตยที่ 6 ก.ย. 2552 (39) 
18 อบต.อุใดเจริญ 30 ก.ค. 2552 เสารที่ 12 ก.ย. 2552 อาทิตยที่ 6 ก.ย. 2552 (39) 
19 อบต.ควนโดน 30 ก.ค. 2552 เสารที่ 12 ก.ย. 2552 อาทิตยที่ 6 ก.ย. 2552 (39) 
20 อบต.ควนสตอ 30 ก.ค. 2552 เสารที่ 12 ก.ย. 2552 อาทิตยที่ 6 ก.ย. 2552 (39) 
21 อบต.ทาแพ 30 ก.ค. 2552 เสารที่ 12 ก.ย. 2552 อาทิตยที่ 6 ก.ย. 2552 (39) 
22 อบต.ทาเรือ 30 ก.ค. 2552 เสารที่ 12 ก.ย. 2552 อาทิตยที่ 6 ก.ย. 2552 (39) 
23 อบต.แป-ระ 30 ก.ค. 2552 เสารที่ 12 ก.ย. 2552 อาทิตยที่ 6 ก.ย. 2552 (39) 
24 อบต.สาคร 30 ก.ค. 2552 เสารที่ 12 ก.ย. 2552 อาทิตยที่ 6 ก.ย. 2552 (39) 
25 อบต.ทุงหวา 30 ก.ค. 2552 เสารที่ 12 ก.ย. 2552 อาทิตยที่ 6 ก.ย. 2552 (39) 
26 อบต.นาทอน 30 ก.ค. 2552 เสารที่ 12 ก.ย. 2552 อาทิตยที่ 6 ก.ย. 2552 (39) 
27 อบต.ปาแกบอหิน 30 ก.ค. 2552 เสารที่ 12 ก.ย. 2552 อาทิตยที่ 6 ก.ย. 2552 (39) 
28 อบต.เกตรี 30 ก.ค. 2552 เสารที่ 12 ก.ย. 2552 อาทิตยที่ 6 ก.ย. 2552 (39) 
29 อบต.เกาะสาหราย 30 ก.ค. 2552 เสารที่ 12 ก.ย. 2552 อาทิตยที่ 6 ก.ย. 2552 (39) 
30 อบต.ควนขัน 30 ก.ค. 2552 เสารที่ 12 ก.ย. 2552 อาทิตยที่ 6 ก.ย. 2552 (39) 
31 อบต.คลองขุด 30 ก.ค. 2552 เสารที่ 12 ก.ย. 2552 อาทิตยที่ 6 ก.ย. 2552 (39) 
32 ทม.สตูล 30 ก.ค. 2552 เสารที่ 12 ก.ย. 2552 อาทิตยที่ 6 ก.ย. 2552 (39) 
33 อบต.ฉลุง 30 ก.ค. 2552 เสารที่ 12 ก.ย. 2552 อาทิตยที่ 6 ก.ย. 2552 (39) 
34 อบต.ตํามะลัง 30 ก.ค. 2552 เสารที่ 12 ก.ย. 2552 อาทิตยที่ 6 ก.ย. 2552 (39) 



- 11 - 

 

 
 

ที่ ชื่อ (อปท.) วันครบวาระ ครบ 45 วัน ว.ด.ป. วันที่คาดวาจะจัดใหมีการเลือกตั้งได 
35 อบต.บานควน 30 ก.ค. 2552 เสารที่ 12 ก.ย. 2552 อาทิตยที่ 6 ก.ย. 2552 (39) 
36 อบต.กําแพง 30 ก.ค. 2552 เสารที่ 12 ก.ย. 2552 อาทิตยที่ 6 ก.ย. 2552 (39) 
37 อบต.เขาขาว 30 ก.ค. 2552 เสารที่ 12 ก.ย. 2552 อาทิตยที่ 6 ก.ย. 2552 (39) 
38 อบต.น้ําผุด 30 ก.ค. 2552 เสารที่ 12 ก.ย. 2552 อาทิตยที่ 6 ก.ย. 2552 (39) 
39 อบต.ปากน้ํา 30 ก.ค. 2552 เสารที่ 12 ก.ย. 2552 อาทิตยที่ 6 ก.ย. 2552 (39) 
40 อบต.ละงู 30 ก.ค. 2552 เสารที่ 12 ก.ย. 2552 อาทิตยที่ 6 ก.ย. 2552 (39) 
41 อบต.แหลมสน 30 ก.ค. 2552 เสารที่ 12 ก.ย. 2552 อาทิตยที่ 6 ก.ย. 2552 (39) 
42 ทต.ควนโดน 23 ธ.ค. 2553 เสารที่ 5 ก.พ. 2554 อาทิตยที่ 30 ม.ค. 2554 (39) 

 
 
 

  การรักษาความสงบเรียบรอย  
 

 จังหวัดสตูลไดดําเนนิการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย  ในการรักษาความสงบเรยีบรอย  และ

สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิของประชาชน  ตลอดทัง้ไดรณรงคในการปองกนับรรเทาและ

ปราบปรามยาเสพติดและแหลงอบายมุขตางๆ  โดยการรวมมือของฝายตํารวจ  ทหาร ฝายปกครองและชุมชน  

รายละเอียดของกลุมความผิดและสัดสวนการเกิดสถิตติางๆ  ดงันี ้
 

 
สถิติคดีอาญา 5 กลุม ของตํารวจภูธรจังหวดัสตูล 

ระหวางเดือนมกราคม –ธันวาคม 2548  เปรียบเทียบกับเดือนมกราคม – ธันวาคม 2549 
 

2548 2549 
ประเภทความผิด 

รับแจง จับ รับแจง จับ 

+ เพิ่ม 
- ลด 

1.คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ 

   1.1  ฆาผูอ่ืนโดยเจตนา 

   1.2  ปลนทรัพย 

   1.3  ชงิทรพัย (รวม) 

   1.4  ลักพาตัวเรียกคาไถ 

   1.5  วางเพลิง 

73 

49 

12 

 7 

- 

5 

40 

25 

10 

 2 

- 

3 

67 

51 

7 

9 

- 

- 

23 

14 

3 

6 

- 

- 

- 6 

+2 

-5 

+2 

- 

- 5 
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2548 2549 
ประเภทความผิด 

รับแจง จับ รับแจง จับ 

+ เพิ่ม 
- ลด 

2.  คดีประทษุรายตอชีวิตฯ 

   2.1 ฆาผูอ่ืนโดยเจตนา 

   2.2  ฆาผูอ่ืนโดยไมเจตนา 

   2.3  ทําใหตายโดยประมาท 

   2.4  พยายามฆา 

   2.5  ทํารายรางกาย 

   2.6  ขมขืนกระทําชาํเรา 

161 

 49 

  1 

  3 

   59 

   32 

   17 

83 

25 

 1 

 1 

19 

27 

10 

190 

51 

1 

2 

60 

51 

25 

67 

14 

1 

1 

23 

23 

5 

-  29 

           +   2 

เทากัน 

   - 1 

  + 1 

+ 19 

  + 8 

 

 

 

 

 

2548 2549 
ประเภทความผิด 

รับแจง จับ รับแจง จับ 

+ เพิ่ม 
- ลด 

3.  คดีชีวิต  รางกาย  และเพศ 

   3.1 ลักทรัพย 

   3.2  วิ่งราวทรัพย 

   3.3  รีดเอาทรัพย 

   3.4  กรรโชกทรัพย 

   3.5  ชงิทรพัย (รวม) 

          -  บาดเจ็บ/ตาย 

          -  ไมบาดเจ็บ 

   3.6  ปลนทรัพย 

   3.7  รับของโจร 

   3.8  ทําใหเสียทรัพย 

171 

117 

    4 

- 

- 

  7 

  2 

  5 

12 

- 

31 

73 

40 

  2 

- 

- 

  2 

- 

  2 

10 

- 

19 

191 

144 

    5 

- 

- 

- 

- 

9 

7 

2 

24 

74 

51 

2 

- 

- 

- 

- 

6 

3 

2 

10 

+ 20 

          +  27 

+ 1 

-  

- 

- 

  - 2 

+ 4 

 - 5 

+ 2 

 - 7 
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2548 2549 
ประเภทความผิด 

รับแจง จับ รับแจง จับ 

+ เพิ่ม 
- ลด 

4.  คดีอาญาที่นาสนใจ 

   4.1 โจรกรรมจักรยานยนต 

   4.2  โจรกรรมรถยนต 

   4.3  โจรกรรมโค-กระบือ 

   4.4  โจรกรรมเครื่องมือเกษตร 

   4.5  ปลน/ชงิรถยนตโดยสาร 

   4.6  ปลน/ชงิรถยนตแท็กซี่ 

   4.7  ขมขืนและฆา 

   4.8  ลักพาเรียกคาไถ 

   4.9  ฉอโกง 

   4.10  ยกัยอก 

69 

16 

4 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

12 

35 

20 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

11 

99 

22 

15 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

17 

44 

12 

5 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

2 

+ 30 

           +  6 

          + 11 

 เทากนั 

- 1 

- 

- 

- 

- 

+ 5 

+ 9 

 

2548 2549 
ประเภทความผิด จํานวนคด ี

ที่เกิด 
ผูตองหา

(คน) 
จํานวนคด ี
ที่เกิด 

ผูตองหา
(คน) 

+ เพิ่ม 
- ลด 

5.  คดีที่รัฐเปนผูเสียหาย 

   5.1 อาวุธปน 

          -  อาวธุปนธรรมดา 

          -  อาวธุปนสงคราม 

          -  วัตถรุะเบิด 

   5.2  การพนนั 

          -  การพนนัทัว่ไป 

          -  สลากกินรวบ 

   5.3  ยาเสพติด 

   5.4ปราบปรามการ

คาประเวณ ี

   5.5  สถานบริการ 

   5.6  โรงแรม 

   5.7  มีและเผยแพรวัตถุ

ลามก 

676 

98 

96 

1 

1 

260 

208 

52 

210 

62 

29 

12 

5 

5 

1,263 

  110 

  106 

- 

   4 

787 

734 

 53 

259 

 62 

28 

12 

 5 

5 

914 

110 

106 

4 

- 

336 

258 

78 

359 

84 

24 

- 

1 

1 

1,720 

126 

121 

5 

- 

875 

979 

78 

428 

84 

24 

- 

1 

1 

 

+ 238 

     

+10 

 + 3 

 - 1 

 

   + 50 

   + 26 

 + 149 

   + 22 

     - 5 

   - 12 

               - 4 

              - 4 
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สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก  ประจําป 2543-2549 
 
 

ป พ.ศ. บาดเจ็บ (คน) เสียชวีิต (คน) 

2543 466 37 

2544 460 26 

2545 540 37 

2546 562 34 

2547 1,300 73 

2548 1,256 56 

2549 1,001 57 
 

 

 

สถิติคดียาเสพติดยอนหลงั 5 ป (2545-2549) 
2545 2546 2547 2548 2549 

จับกุมได จับกุมได จับกุมได จับกุมได จับกุมได 
ประเภท
ยาเสพติด 

 ราย คน ราย คน ราย คน ราย คน ราย คน 

กัญชา 133 143 166 186 61 74 124 153 231 263 

น้ํายาเคม ี - - - - - - - - 1 - 

ฝน - - - - - - - - - - 

พืชกระทอม 3 3 1 1 2 2 - - 13 26 

มอรฟน 6 6 5 5 - - - - 1 1 

ยาบา 285 288 180 192 55 68 90 110 86 114 

สารระเหย 26 32 40 51 20 24 24 50 30 45 

อ่ืนๆ(ยาแกไอ) 2 1 - - - - - - 1 1 

เอกซตาช ี - - - - - - - - - - 

เฮโรอีน 14 15 6 6 - - - - - - 

โคเคน - - - - - - - - - - 

รวม 469 488 398 441 138 168 238 313 363 450 
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ตารางจาํนวนสถานศึกษา  นกัเรียน  นักศกึษา  ที่เกี่ยวของกับยาเสพติด ป พ.ศ. 2549 
 
 

จํานวนป 2549 
อําเภอ 

สถานศึกษา  (แหง) นักเรียน/นกัศึกษา (คน) 

1.  เมืองสตูล - - 

2.  อําเภอละง ู - - 

3.  อําเภอทาแพ 21 - 

4.  อําเภอควนโดน 5 - 

5.  อําเภอควนกาหลง - - 

6.  อําเภอทุงหวา - - 

7.  กิง่อําเภอมะนัง 1 1 

รวม 27 1 

 

 

 
ตารางสถิติการจับกมุคดียาเสพติด ป 2546-2549 

 

การจับกุม 
ป 2546 

การจับกุม 
ป 2547 

การจับกุม  
ป 2548 

การจับกุม  
ป 2549 ประเภทความผิด 

ราย คน ราย คน ราย คน ราย คน 

1.  เฮโรอีน 6 6 - - - - - - 

2. เอมเฟตามนี(ยาบา) 180 192 55 68 90 110 86 114 

3. กัญชาแหง 164 184 60 73 122 148 228 261 

4. กัญชาสด 2 2 1 1 2 5 3 2 

5. พืชกระทอม 1 1 2 2 - - 14 26 

6. สารระเหย 40 51 20 24 24 50 30 45 

7. มอรฟน 5 5 - - - - 1 1 

8. เอก็กสตาซี(่ยาอี) - - - - - - - - 

9. ยาไอซ - - - - - - 1 1 

รวม 398 441 138 168 238 313 363 450 
    ที่มา : ตํารวจภูธรจังหวัดสตูล 
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  ศูนยดํารงธรรม  
 

สรุปผลการดาํเนินงานเรื่องรองเรียน/รองทุกขของ  “ศูนยดํารงธรรมจังหวัดสตูล” 
 ผลการดําเนินงานเรื่องรองเรยีน/รองทกุข  ในปงบประมาณ 2548  และ ปงบประมาณ 2549  มีดังนี ้

1.  ปงบประมาณ  2548  (1 ตุลาคม  2547-30 กันยายน 2548)   

ไดรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  และไดประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ  ดําเนนิการ/แกไขปญหา  รวม

จํานวน  116  เร่ือง  จาํแนกเปนกลุมปญหาใหญ  4  กลุมปญหา  ดงันี ้

1.1 ปญหาเรื่องทีด่ิน  จาํนวน  10  เร่ือง   

1.2 พฤติการณเจาหนาที่ของรัฐ  จํานวน 22 เร่ือง  

1.3 ส่ิงสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  จํานวน 17  เร่ือง 

1.4 เร่ืองอื่น ๆ (นอกเหนือจากขอ1.1-1.3)  จํานวน 67 เร่ือง  

ผลการดําเนินการ  ทุกปญหาไดรับคลี่คลาย  และแกไขจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

2.  ปงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 – 30 กนัยายน 2549)   

ไดรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  และประสานหนวยงานทีเ่กีย่วของ  ดําเนนิการ/แกไขปญหา  รวมจาํนวน 

53 เร่ือง จําแนกเปนกลุมปญหาใหญ ๆ  ได 4 กลุมปญหา คือ 

 2.1  ปญหาที่ดิน (พพิาทที่ดินกับรัฐ/เอกชน  ออกเอกสารสิทธถิกูปดกั้นเสนทางบุกรุกที่สาธารณะ)  

จํานวน 9 เร่ือง 

 2.2  พฤติการณเจาหนาที่ของรัฐ (ทุจริต การบริการ ไมเปนธรรม  พฤติกรรมฯ)  จํานวน 8 เร่ือง 

2.3  สิ่งสาธารณูปโภคสาธารณูปการ (บริการพืน้ฐานเกีย่วกับถนน ไฟฟา ประปา น้าํ ที่อยูอาศัย) 

จํานวน 10  เร่ือง 

 2.4  เร่ืองอืน่ ๆ (นอกเหนือจาก 1.1 – 1.3)  จํานวน 26 เร่ือง 

         ผลการดําเนินการ ปรากฏวาทุกปญหาไดรับการคลี่คลาย และแกไขจากหนวยงานตาง ๆ  ที่เกีย่วของ 
 

 

ตารางที่ 1 แสดงขอมลูเปรียบเทียบการรับเรื่องรองเรียน ปงบประมาณ 2548-2549 
 

 

ปงบประมาณ 2548 ปงบประมาณ 2549 
ชองทางการรองเรียน จํานวน

เร่ือง 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยุติเร่ือง 
จํานวน
เร่ือง 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยุติเร่ือง 

ตูนายก (หนาจวนผูวาราชการ

จังหวัดสตูล) 

10 - 10 7 32 7 

ตูนายก (หนาบานพิษณุโลก) 5 - 5 - - - 

ศูนยดํารงธรรมจังหวัด 101 - 101 46 - 46 

รวม 116 - 116 53 - 53 
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ตารางที่ 2 แสดงขอมลูประเภทเรื่องรองเรียน  ระหวางปงบประมาณ 2548-2549 

 
 

ปงบประมาณ 2548 ปงบประมาณ 2549 
ชองทางการรองเรียน จํานวน

เร่ือง 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยุติเร่ือง 
จํานวน
เร่ือง 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยุติเร่ือง 

1. ปญหาเรื่องที่ดิน 10 - 10 9 - 9 

2.พฤติการณของเจาหนาที่ของรัฐ 22 - 22 8 - 8 

3.ส่ิงสาธารณปูโภค/

สาธารณูปการ 

17 - 17 10 - 10 

4.เร่ืองอื่น ๆ  67 - 67 26 - 26 

รวม 116 - 116 53 - 53 

ที่มา : ศูนยดํารงธรรมจังหวดัสตูล 

 

 

 
ตารางที่ 3 แสดงขอมลูผลการดําเนินงานของศูนยดํารงธรรมจงัหวัดสตูล  

 ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2547-30 กันยายน 2549 (แยกรายอําเภอ) 
 

อําเภอ 
เร่ืองรองเรียน 

(เร่ือง) 
ยุติเร่ือง 
(เร่ือง) 

อยูระหวางดําเนินการ 
(เร่ือง) 

เมืองสตูล 75 75 - 

ควนโดน 10 10 - 

ทาแพ 15 15 - 

ควนกาหลง 18 18 - 

ละง ู 40 40 - 

ทุงหวา 5 5 - 

กิ่งอําเภอมะนงั 4 4 - 

อ่ืน ๆ  2 2 - 

รวม 169 169 - 

ที่มา : ศูนยดํารงธรรมจังหวดัสตูล 

 

 



 

  

 

 ผลิตภณัฑมวลรวมจังหวัด  ( ที่มา:  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) 

สาขาการผลติ ป  2547 ป 2548 อัตราเพิ่ม(%) 
ภาคเกษตร 10,196 10,145 -0.5 

เกษตรกรรม  การลาสัตว  และการปาไม   5,432 5,848 7.7 

การประมง 4,764 4,297 -9.8 

ภาคนอกเกษตร    10,090 10,300          2.1 

การทําเหมืองแรและเหมืองหิน   108 119 10.2 

การผลิตอุตสาหกรรม 2,656 2,569 -3.3 

การไฟฟา  กาซ  และการประปา   227 269 18.5 

การกอสราง   498 501           0.6 

การขายสง  การขายปลีก  การซอมแซมยานยนต 

   จักรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน 

2,001 2,090 4.5 

โรงแรมและภัตตาคาร 110 116           5.5 

การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม 483 531         9.9 

ตัวกลางทางการเงิน 253 273         7.9 

การใหเชา และบริการทางธุรกิจ  บริการดานอสังหาริมทรัพย 587 603           2.7 

การบริหารราชการแผนดินและการปองกันประเทศ 

     รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ 

800 913           14.13 

การศึกษา    1,502 1,342         -10.7 

การบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห 340 421         23.8 

การใหบริการชุมชน สังคม  และบริการสวนบุคคลอื่น ๆ 521 547           5.0 

ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล    5 5 - 

ผลิตภัณฑจังหวัด 20,286 20,444 0.8 

มูลคาผลิตภัณฑเฉล่ียตอคน (บาท) 73,795 73,026 -1.0 

ประชากร (1,000  คน) 275 280 1.8 
 

ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดสตูล ในป 2548 มีมูลคาประมาณ 20,444 ลานบาท  ซึ่งรายไดสวน

ใหญอยูในภาคนอกเกษตรมากที่สุด คิดเปนรอยละ 50.4  ซึ่งอยูในสาขาการผลิตอุตสาหกรรม  และสาขาการ

ขายสง  การขายปลีก  การซอมแซมยานยนต  จักรยานยนต  ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน  และ

สาขาการศึกษา  คิดเปนรอยละ  12.6, 10.2  และ  6.6  ตามลําดับ  ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอป  

ประมาณ  73,026  บาท  เปนลําดับที่ 9 ของภาคใต  และลําดับที่  27  ของประเทศ   

 

 

สภาพทางเศรษฐกจิ 
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การเกษตรกรรม 
จังหวัดสตูลมพีื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น   671,480  ไร    คิดเปนรอยละ  43.33    ของพื้นที่ทัง้หมด   

(พื้นที่ทัง้หมด  1,549,361  ไร)  เพิ่มข้ึนรอยละ 0.72 ผูประกอบอาชีพการเกษตร  จาํนวน  89,536  คน  

ครัวเรือนเกษตรกร  จํานวน  44,768  ครัวเรือน  พืชเศรษฐกิจที่สําคญั  ไดแก 

 1.  ยางพารา  มพีื้นที่ปลูกมากที่สุด  คือมพีืชทีย่ืนตนรวม  392,767  ไร  คิดเปนรอยละ  

60.00  ของพืน้ทีท่ําการเกษตรทั้งหมด  ลดลงรอยละ  9.04  ผลผลิตรวม  78,752  ตัน  มูลคารวม  5,512.64  

ลานบาท  โดยมีพื้นที่ปลูกกระจายอยูทกุอําเภอ 

 2.  ปาลมน้าํมัน    มพีืน้ทีป่ลูกเปนอนัดบัสองรองจากยางพารา   คอืมีพื้นที่ปลูก  99,990  ไร  

คิดเปนรอยละ  14.89   ของพื้นที่ทาํการเกษตรทั้งหมด    พืน้ที่เพิ่มข้ึนรอยละ 1.8  จาํนวนเกษตรกรผูปลูก  

2,700  ราย    ผลผลิตรวม  224,527  ตัน     มูลคาผลผลิต  561.317  ลานบาท  มพีื้นที่ปลูกทุกอาํเภอ     โดย 

กิ่งอําเภอมะนงัมีพืน้ที่ปลูกมากที่สุด   คิดเปนรอยละ  44.70  ของพื้นทีป่ลูกทัง้หมด  รองลงมารอยละ  34.5  มี

พื้นที่ปลูกในอาํเภอควนกาหลง    อําเภอเมืองสตูลมีพืน้ที่ปลูกปาลมน้าํมันนอยที่สุด  คือรอยละ  2.7  ของพื้นที่

ปลูกปาลมทั้งจังหวัด 

 3.  ขาวนาป  พื้นที่ปลูกเปนอันดับสาม  คือมีพื้นที่ปลูก  77,850  ไร  คิดเปนรอยละ  11.59  

ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด  ผลผลิตขาวเปลือกรวม  23,744  ตัน  ปจจุบันเกษตรกรเลิกอาชพีการทํานามาก

ข้ึน  ทําใหพืน้ที่การทํานาลดลงรอยละ  7.43  พืน้ที่ปลูกสวนใหญจะอยูในพืน้ที่อําเภอละงู  อําเภอเมืองสตูล  

และอําเภอควนโดนตามลําดับของพื้นที่การเกษตรทัง้หมด  ผลผลิตขาวเปลือกรวม   23,744  ตนั ปจจุบัน

เกษตรกรเลิกอาชีพการทํานามากขึ้น  ทาํใหพื้นที่การทํานาลดลงรอยละ  7.43  พืน้ที่ปลูกสวนใหญจะอยูในพื้นที่

อําเภอละงู    อําเภอเมืองสตูล   และอาํเภอควนโดนตามลําดับ 

 ขาวนาปรงั  เนื้อที่ปลูก  700  ไร   พื้นที่ปลูก   เขตชลประทานและเขตสูบน้ําไฟฟาในพืน้ที่

อําเภอควนโดน    500  ไร    และอําเภอเมอืงสตูล  200  ไร    ผลผลิตขาวเปลือกนาปรัง  315  ตนั    มูลคารวม  

1.575  ลานบาท 

4. ไมผล  การทําสวนผลไมในจังหวัดสตูลจะเปนสวนรายยอยที่มีพืน้ทีส่วนขนาดเล็ก 1-5  ไร   

มีพื้นที่ปลูกรวม  31,892  ไร    พืน้ที่ปลูกมอียูทั่วไปทุกอาํเภอ  ชนิดไมผลที่นยิมปลูกไดแก    เงาะ  ลองกอง  

มังคุด  ทุเรียน  สมโอ  เปนตน  ผลผลิตรวม  37,267.3  ตัน  มูลคา  383.22  ลานบาท 

 เงาะโรงเรยีน  พืน้ที่ปลูกรวม  7,984  ไร  ผลผลิตรวม  12,410.2  ตนั  มูลคารวม 74.461 

ลานบาท 

 ลองกอง พื้นที่ปลูกรวม 7,161 ไร  ผลผลิตรวม 6,477.2  ตัน มูลคารวม 175.716  ลานบาท 

 มังคุด  พืน้ที่ปลูกรวม  3,530  ไร  ผลผลิตรวม  1,340.1 ตัน มูลคารวม  16.081  ลานบาท 

            สมโอ  พื้นที่ปลูกรวม  2,390  ไร  ผลผลิตรวม  4,311.4  ตนั มูลคารวม  21.557 ลานบาท 

 ทุเรียน  พืน้ที่ปลูกรวม  5,311  ไร  ผลผลิตรวม  5,853  ตัน  มูลคารวม 46.824  ลานบาท 
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 การอุตสาหกรรม (ที่มา :  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล) 

 จังหวัดสตูลมกีารประกอบกจิการอุตสาหกรรมนอย   เมื่อเทียบกับจังหวดัอื่น ๆ ในภาคใต   โดยมี

โรงงานอุตสาหกรรม  269  โรงงาน    ใชเงินลงทนุทั้งสิน้   2,030,263,317  บาท   คนงานชาย  2,336  คน  

หญิง  1,683  คน  รวม  4,019  คน  แรงมารวม  84,848.47   โรงงานขนาดเล็กที่มีเงนิทนุไมเกนิ  10  ลานบาท  

จํานวน   235 โรง    เชน  โรงงานสีขาว,  โรงงานซอมรถ,  โรงงานดูดทราย     โรงงานขนาดกลางทีม่ีเงนิทนุ  10  

ลานบาท   ถึง  100  ลานบาท     จํานวน  30  โรง     และโรงงานขนาดใหญที่มีเงินทุนตัง้แต    100    ลานบาท  

จํานวน  4  โรง  เปนจาํพวก    โรงงานแปรรูปอาหารทะเลกระปอง    หบีน้ํามนัปาลม   และหองเยน็เก็บสัตวน้าํ 

โครงสรางโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสตูล   สาขาตาง ๆ     สถิติจาํนวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม  

จําแนกได  ดังนี ้

ที่ รายการ 
จํานวน 

(โรงงาน) 
เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

คนงาน
(ชาย) 

คนงาน 
(หญิง) 

รวม 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

อุตสาหกรรมการเกษตร 

อุตสาหกรรมอาหาร 

อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 

อุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย 

อุตสาหกรรมเครื่องหนงั 

อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม 

อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและเครื่องเรือน 

อุตสาหกรรมกระดาษ 

อุตสาหกรรมสิง่พิมพ 

อุตสาหกรรมเคมี 

อุตสาหกรรมปโตรเคมีและผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรมยาง 

อุตสาหกรรมพลาสติก 

อุตสาหกรรมอโลหะ 

อุตสาหกรรมโลหะ 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ 

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

อุตสาหกรรมไฟฟา 

อุตสาหกรรมขนสง 

อุตสาหกรรมอืน่ ๆ  

91 

21 

0 

0 

0 

28 

0 

0 

      1 

0 

0 

23 

0 

16 

0 

11 

3 

0 

18 

57 

32,597,100 

730,324,412 

0 

0 

0 

202,958,757 

0 

0 

      750,000 

0 

0 

122,432,548 

0 

157,250,000 

0 

7,641,500 

6,825,000 

0 

135,004,000 

634,480,000 

106 

525 

0 

0 

0 

682 

0 

0 

     6 

0 

0 

132 

0 

267 

0 

37 

15 

0 

164 

402 

0 

1,154 

0 

0 

0 

264 

0 

0 

     0 

0 

0 

100 

0 

66 

0 

1 

0 

0 

32 

66 

106 

1,679 

0 

0 

0 

946 

0 

0 

       6 

0 

0 

232 

0 

333 

0 

38 

15 

0 

196 

468 

 รวม 269 2,030,263,317 2,336 1,683 84,848.47 
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จํานวนโรงงานและคนงานในจังหวัดสตูล ป  2545-2549 
 

จํานวนคนงาน ( คน ) 
ป พ.ศ. 

จํานวน

โรงงาน ( โรง ) 

กําลังการผลิต 

(แรงมา) 

จํานวนเงนิทนุ

( ลานบาท) ชาย หญิง รวม 

2545 228 61,774.00 1,182.99 1,844 1,473 3,317 

2546 231 64,762.30 1,759.92 1,959 1,503 3,462 

2547 231 64,762.30 1,899.20 2,000 1,525 3,525 

2548 245 80,211.08 2,067.84 2,297 1,660 3,957 

2549 269 84,848.47 2,030.26 2,336 1,683 4,019 
   

       ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล   (ขอมูล  ณ  วันที่  4  มกราคม  2550) 

 

จํานวนโรงงานที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI  มีจํานวน 10 โรง คือ 
 

 

บริษัท โรงงาน 

1. บริษัท ยูเนีย่น  วูดเทค จาํกดั  

2. บริษัทกวางเขิน่รับเบอร (สตูล)  จํากัด 

3. บริษัทหองเยน็สินภักดี จาํกัด 

4. บริษัทสตูลไทยเจริญ จํากัด  

5. บริษัทเกนนงิเอ็นเตอรไพรส  จํากัด 

6. บริษัทหองเยน็ปากบารา  จํากัด 

7. บริษัทสตูลอินดัสตรีส  จํากดั 

8. บริษัทสหรุงทรพัยน้ํามนัปาลม  จาํกัด 

9. บริษัทปาลมไทยพัฒนา  จํากัด 

10. บริษัทผลิตภัณฑปลากระปองสยาม จาํกดั 

ผลิตไมยางพารา 

ผลิตยางแทง  ที ที อาร 

ทําหองเย็นเกบ็สัตวน้ํา 

ผลิตอิฐกอสราง 

ผลิตน้ํามนัปาลมดิบ 

ทําหองเยน็เกบ็สัตวน้ํา 

ผลิตน้ํามนัปาลมดิบ 

ผลิตน้ํามนัปาลมดิบ 

ผลิตน้ํามนัปาลมดิบ 

ผลิตอาหารทะเลกระปอง 

 

 การเงินการคลัง 
 1)  การเงนิ  (ที่มา :  รายงานภาวะเศรษฐกิจ   ภาวการณคลังจังหวดัสตูล  ปที ่ 4   ฉบับที่ 1    

เดือนตุลาคม  2549) 

 จังหวัดสตูลมสีถาบนัการเงนิตาง ๆ  ซึ่งเปนธนาคารพาณิชย     จํานวน  11  ธนาคาร    20  

สาขา  ณ    สิน้เดือนตุลาคม  2549    สาขาธนาคารพาณิชยในจังหวดัสตูล   มีเงินฝากรวมทั้งสิน้  5,313   

ลานบาท   
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เพิ่มข้ึนจากเดอืนเดียวกันปกอนรอยละ  9.52      เนื่องจากมีการแขงขันดานระดมเงนิฝากของธนาคาร

พาณิชยเร่ิมชะลอลง  สินเชือ่ประมาณ  2,503  ลานบาท  ลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  1.84   
 

 2)  การคลงั  (ที่มา :  รายงานภาวะเศรษฐกิจ  ภาวการณคลังจังหวัดสตูล ปที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือน

ตุลาคม  2549)  
 

ปริมาณเงินรายไดและรายจายผานสาํนักงานคลังจงัหวัดเปรยีบเทียบระหวางป  2548  กบัป  2549 
          หนวย :  ลานบาท 

 

รายการ ป  2548 ป 2549 เพิ่ม/ลด 

รายได    17.05 16.28         -0.78 

รายจาย 94.935 174.86 79.927 

 
จํานวนธนาคารและสถาบนัการเงินที่เปดดําเนินการในจังหวัดสตูล ป พ.ศ.2549 

 
 

ที่ ธนาคาร/สถาบันการเงิน 
จํานวนสาขา     
ที่ดําเนินการ 

1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 4 

2 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 3 

3 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 3 

4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) 2 

5 ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) 1 

6 ธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน) 1 

7 ธนาคารไทยพาณิชย จาํกัด (มหาชน) 2 

8 ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 1 

9 ธนาคารออมสนิ 2 

10 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 1 

11 ธนาคารนครหลวงไทย  จํากดั  (มหาชน) 1 

12 ธนาคารอาคารสงเคราะห 1 

รวม 22 
 

       ที่มา: สํานักงานคลังจังหวัดสตูล 
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 ภาษีอากร 

 

รายไดจากการจัดเก็บภาษีอากรระหวาง  ป  2545 - 2549 
                                หนวย: ลานบาท 

ป 
บุคคลธรรมดา 

(ลานบาท) 

นิติบุคคล 

(ลานบาท) 

มูลคาเพิม่ 

(ลานบาท) 

ธุรกิจเฉพาะ 

(ลานบาท) 

อากรแสตมป 

(ลานบาท) 

รายไดอ่ืนๆ 

(ลานบาท) 

รวม 

(ลานบาท) 

2545 57.715 22.277 34.339 2.715 5.231 0.329 122.606 

2546 67.545 20.194 37.578 2.903 7.397 0.929 136.546 

2547 65.910 21.027 48.575 7.789 8.912 0.629 152.842 

2548 67.716 27.678 58.997 9.097 9.636 0.481 173.605 

2549 80.686 32.892 57.106 10.484 10.433 0.519 192.120 
 

ที่มา   :  สํานักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดสตูล 
 

 

 

 

 

 การจัดเก็บภาษีสรรพากร 
- การจัดเก็บภาษีสรรพากรแยกตามประเภทภาษี (ตุลาคม 2548-กันยายน 2549) 
 

 

รายการ 
ประมาณการจัดเก็บ 

(ลานบาท) 
ภาษีที่จัดเกบ็ไดจริง 

(ลานบาท) 

ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา 

ภาษีเงนิไดนิตบิุคคล 

ภาษีมูลคาเพิม่ 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

อากรแสตมป 

รายไดอ่ืนๆ   

73.801 

27.529 

57.636 

 9.195 

 9.657 

 0.434 

80.686 

32.892 

57.106 

 10.484 

 10.433 

 0.519 

รวม 178.252 192.120 

ภาษีทองถิน่     5.370 
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  สถานประกอบการและลูกจาง 

 

 ป   2549    จังหวัดสตูลมีจํานวนสถานประกอบการทั้งหมด   703  แหง       ลูกจางทั้งหมด  

จํานวน  6,929  คน   
จํานวนสถานประกอบการป 2545 - 2549 

 

ป  พ.ศ จํานวนสถานประกอบการ จํานวนลกูจาง 

2545 813 7,669 

2546 622 5,419 

2547 583 5,402 

2548 704 6,256 

2549 703 6,929 
              

สถานประกอบการป  2549  แยกตามอําเภอ  ดังนี ้
 

อําเภอ 
จํานวนสถานประกอบการ 

(แหง) 
จํานวนลกูจาง  

(คน) 

เมืองสตูล 426 4,312 

ละง ู 130 1,024 

ทาแพ   37    340 

ควนกาหลง   49    926 

ควนโดน   26    140 

ทุงหวา   20    150 

กิ่งอําเภอมะนงั   15      37 

              ที่มา : สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสตูล 
 
 
 

 การจดัหางานในจังหวัดสตูล  (ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล) 
 

 การบรรจุงานในป  2549  (ตุลาคม 2548-กันยายน 2549)  สามารถบรรจุงานได  จํานวน  1,575  

คน  คิดเปนรอยละ  67.16  ของจํานวนผูมาสมัครงาน  เปนชาย 452  คน  หญิง  1,123  คน  และไดรวบรวม

สรุปจัดลําดับตําแหนง  5  ลําดับแรกของความตองการแรงงาน  ผูสมัครงาน  และการบรรจุงาน  ป  2549  

จากจํานวนมากถึงจํานวนนอยลงไป  ดังนี้ 
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ตําแหนงงานวาง ผูสมัครงาน การบรรจ ุ

แรงงานดานประกอบการ แรงงานดานประกอบการ แรงงานดานประกอบการ 

เจาหนาที่สํานักงานอื่น เจาหนาที่สํานักงานอื่น เจาหนาที่สํานักงานอื่น 

พนักงานขายของหนาราน แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ แรงงานบรรจุภัณฑ 

ผูทํางานปาไม พนักงานขายของหนาราน แรงงานกอสรางถนน 

แรงงานบรรจุภัณฑ แมบานและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ พนักงานขายของหนาราน 

 

 สําหรับการขาดแคลนแรงงานในชวงปงบประมาณ  2549 (ตุลาคม  2548-กันยายน  2549)  โดย

พิจารณาจากขอมูลตําแหนงงานวางและการบรรจุงาน  พบวาในจังหวัดสตูลมีการขาดแคลนแรงงานใน

ตําแหนงผูทํางานปาไม,  พนักงานขายของหนาราน,  แรงงานดานการกอสราง,  ชางทําเครื่องเรือนไม  และ

แมบาน  และผูที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 
 

ภาวการณขาดแคลนแรงงาน  5  อันดับ  แยกตามประเภทอาชพี 
 

 

ประเภทอาชพี จํานวน (อัตรา) 

ผูทํางานปาไม 70 

พนักงานขายของหนาราน   56 

แรงงานดานการกอสราง   22 

ชางทําเครื่องเรือนไม   20 

แมบานและผูที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ   18 
 

 

จํานวนผูสมัครงาน ตําแหนงงานวาง และการบรรจุงาน ป 2545-2549 
 
 

ป  พ.ศ. จํานวน
ผูสมัครงาน 

ตําแหนง
งานวาง 

การบรรจุ
งาน 

รอยละของการ
บรรจุงาน 

2545   1,137   750    263 23.13 

2546   1,475 957    474 32.13 

2547   2,279 1,754 1,214 53.26 

2548  1,337 1,585 855 63.94 

2549  3,017 1,566 1,517 50.28 
          

                ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล 
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 การประมง    (ที่มา:  สาํนกังานประมงจังหวดัสตูล) 

 

 จังหวัดสตูล  มีการดําเนนิกจิกรรมดานการประมงหลายกิจกรรม  ทัง้ดานการจับสัตวน้ํา  และ

การเพาะเลีย้งสัตวน้ํา  โดยในปการผลิต  2548/2549  มีมูลคาการผลิตทั้งหมด  4,898.92  ลานบาท  

มูลคาเพิม่  (GPP)  2,545  ลานบาท  แยกเปนรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1.1  ประมงทะเลพาณิชย  (น้ําลึก)  มเีรือที่ทาํการประมง  และมีผลผลิตขึ้นทาในจังหวัดสตูล  

ทั้งหมด  2,635  ลํา  ผลผลิต 103,804.39  ตัน  มูลคา  1,557.97  ลานบาท  และมีมูลคาเพิ่ม  613.48  ลาน

บาท 

 1.2  การประมงทะเลพืน้บาน (ชายฝง)  มชีาวประมง  1,781  ราย  มผีลผลิตทั้งหมด 4,713.23  

ตัน  มูลคา  344.06  ลานบาท  และมมีูลคาเพิ่ม  190.487  ลานบาท 

 1.3  การทาํฟารมปลาน้ํากรอย  มเีกษตรกรทั้งหมด  627  ราย  พืน้ที ่ 62.43  ไร  ผลผลิตทั้งหมด  

968.76  ตัน  มูลคา  127.06  ลานบาท  และมีมูลคาเพิ่ม  57.12  ลานบาท 

 1.4  การทาํฟารมกุงเลี้ยงทะเล  มีเกษตรกร  750  ราย  พืน้ที ่ 12,000  ไร  ผลผลิตทั้งหมด  

18,732.08  ตัน  มูลคา  2,528.83  ลานบาท  และมมีูลคาเพิ่ม  228.21  ลานบาท 

 1.6  การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจดื  มีเกษตรกรทั้งหมด  1,495  ราย  พื้นที่  433.61  ไร  ผลผลิต

ทั้งหมด  364.90  ตัน  มูลคา  12.59  ลานบาท  และมมีูลคาเพิม่  4.15  ลานบาท 
 

 

 การพาณิชยและการบริการ 
การพาณิชย (ที่มา :  สํานักงานพาณิชยจังหวัดสตูล) 
 

        ปจจุบนัจงัหวัดสตูลมีสถานประกอบการคาและบรกิาร  ทัง้ประเภทบุคคลธรรมดา  และนิตบิุคคล  

และจนถงึปจจุบัน (ณ  เดือนมกราคม 2550)  ธุรกิจนิตบิุคคลมีจํานวนทัง้สิ้น   507  ราย    แบงเปนบริษัท

จํากัด     จาํนวน  113  ราย  หางหุนสวนจาํกัด  390  ราย  และหางหุนสวนสามัญนติิบุคคล  4  ราย 
 

 ธุรกิจที่มกีารจดัตั้งมากที่สุด    คือกจิการรบัเหมากอสรางงานโยธา  ธุรกิจจําหนายสนิคาอุปโภค

บริโภค  ธุรกิจจําหนายวัสดุกอสราง  และอุปกรณที่ใชในการสรางรับถมที ่ ธุรกจิจําหนายใหเชา  เชาซื้อ  

ยานพาหนะรถ  เครื่องจักร  ธุรกิจจาํหนายเครื่องเขียน  และอุปกรณสํานักงาน  ธุรกจิบริการทัว่ไป 
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 มูลคาการนําเขา-สงออกสินคา  ที่ผานดานศุลกากรสตูล 

 
 

 มูลคาการนําเขา-สงออกสนิคาผานดานศุลกากรจังหวัดสตูล ทีม่ีมูลคาสูงสดุ 10 อันดับ 
ปงบประมาณ  2549 

            (มูลคา : ลานบาท) 

ที่ สินคานาํเขา มูลคา ที่ สินคาสงออก มูลคา 
ประเทศมาเลเซีย 

1 หอยแครงมีชวีติ 41,886,444.26 1 อิฐดินเผา 23,243,644.36 

2 เสื้อผา,ผาโสรงปาเตะ 34,988,266.28 2 ขาวจาว 6,000,000.00 

3 ปลาสคิปแจ็กแชเย็นจนแข็ง 15,307,260.96 3 กระเบื้องมงุหลังคา 5,839,700.00 

4 เครื่องจักร,สวนประกอบเครื่องบีบปาลม 5,049,906.41 4 กระเบื้องเซรามิกปูพืน้ 3,632,585.00 

5 แปงขาวสาล ี 2,602,702.79 5 ผลไมสด 3,480,020.00 

6 วาสวลดความดัน 1,902,792.96 6 ผาหม 3,050,740.00 

7 โครงหลังคาทัง้ระบบ 682,405.70 7 เครื่องยนตฮอนดา 2,476,730.00 

8 อวนจับปลา (สภาพเกาชํารุด) 430,678.55 8 โฟม 1,079,560.00 

9 หนงัปลากระเบนดิบหมกัเกลือ 343,893.19 9 กระเบื้องครอบ 835,476.00 

10 เครื่องเรือยนต 137,746.78 10 เศษพลาสตกิ 800,000.00 

ประเทศอินโดนีเซีย 

1 ปลาคิปแจคแชเย็นจนแข็ง 59,702,505.52 1 ปลากะตักแหง 48,568,856.34 

2 กะป 12,336,746.57 2 หอมหวัเล็ก 1,752,197.00 

3 เศษยาง 2,238,496.72 3 ปลาทูนาแชเย็นจนแข็ง 766,064.71 

4 มะพราวสด 1,512,275.66 4 ปลาตาโต 516,886.28 

5 แมงดาทะเลสดแชแข็ง 767,303.63 5 ตะปูเคลือบสังกะส ี 390,480.00 

6 หอยจุบแจงมชีีวิต 104,891.55 6 ผลไมสด 343,600.00 

7 ปลาหมกึแชแข็ง 99,220.28 7 ปูนพลาสเตอร 336,454.39 

   8 ปลาโอ 318,642.37 

   9 ปลาเบญจพรรณสด 130,000.00 

   10 กลองโฟม 65,520.00 
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การคาชายแดน 

   

           จังหวัดสตูล ทาํการคาขายกบัประเทศเพื่อนบาน ไดแก มาเลเซยี และอินโดนีเซยี  สินคาสงออกที่

สําคัญ ไดแก  สินคากสกิรรม (ผลไมสด,ขาวจาวขาว) สนิคาประมงและปศุสัตว (ปลาเบญจพรรณ)  ผลิตภัณฑ 

เซรามิก (กระเบื้องเซรามกิปพูื้น-บุผนัง)  พลาสติกและผลิตภัณฑ (กลองโฟม)  วัสดุกอสราง (อิฐดนิเผา)  

สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร (น้ําปลา)  สินคาเขาที่สําคัญไดแก  สินคาประมงและปศุสัตว  (หอยแครงมีชีวิต

,หนังปลากระเบนดิบหมกัเกลือ,แมงดาทะเลสดมีชีวิต,เศษหัวปลาตากแหง)  สินคาอตุสาหกรรมการเกษตร 

(แปงขาวสาลี)  ส่ิงทอ (เสื้อผา,ผาโสรงปาเตะ) 
 

 

 

 

 

 มูลคาการคาชายแดน 
 

 
 

มูลคาสินคาสงออกและนาํเขา ป 2545-2549 

 
 

ป สงออก นําเขา มูลคาการคารวม 
เพิ่มขึ้น/ลดลง      

รอยละ 

2545 102,059,897.10 102,170,554.44 204,230,451.54  88.90 

2546 342,794,524.67 149,855,596.30 492,650,120.97 141.22 

2547 1,496,155,607.25 984,519,352.52 2,480,674,959.77 403.54 

2548   121,539,788.84 236,979,252.44 358,519,041.28  85.54 

2549 118,743,145.82 342,431,013.06 443,184,158.88 23.62 
             

            ที่มา: สํานักงานพาณิชยจังหวัดสตูล 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ประชากร 
 ประชากร   ณ    วันที่   30  กันยายน   2549   รวมทั้งสิ้น  280,643 คน   ชาย 139,864 คน  

หญิง  140,779  คน    อําเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ  อําเภอเมืองสตูล    อําเภอที่มีประชากรหนาแนนมาก

ที่สุด คือ  อําเภอละงู  169.54  คน/ตร.กม.  รองลงมาไดแก อําเภอเมืองสตูล  127.40  คน/ตร.กม. และอําเภอ

ทาแพ  120.73  คน/ตร.กม. นอกจากนี้    ประชากรของจังหวัดสตูลยังสามารถแยกเปนรายอําเภอได  ดังนี้   
 

จํานวนประชากรและความหนาแนนของประชากร  ป 2549 ณ วันที่ 30 กนัยายน  2549 

อําเภอ/ 
กิ่งอําเภอ 

พื้นที ่
(ตร.กม.) 

จํานวน 
หลังคาเรือน 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ความหนาแนน
ประชากร/ตร.กม. 

เมืองสตูล 802.57 28,422 50,359 51,885 102,244 127.40 

ละง ู 380.35 16,524 32,096 32,390 64,486 169.54 

ควนกาหลง 532.08 8,449 15,089 14,831 29,920  56.23 

ทาแพ 209.32 6,239 12,648 12,624 25,272 120.73 

ควนโดน 220.80 5,475 11,383 11,446 22,829  103.39 

ทุงหวา 452.33 5,431 10,614 10,402 21,016  46.46 

กิ่งอําเภอมะนงั 210.07 4,028 7,675 7,201 14,876  70.82 

รวมทั้งจังหวดั 2,807.522 74,568 139,864 140,779 280,643 99.96 
 

          ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดสตูล 

แยกจํานวนประชากรในเขตเทศบาล 
 

ประชากร 
เทศบาล 

พื้นที ่
(ตร.กม.) 

จํานวน     
หลังคาเรือน ชาย หญิง รวม 

เทศบาลเมืองสตูล 

เทศบาลตําบลทุงหวา 

เทศบาลตําบลกําแพง 

เทศบาลตําบลควนโดน 

เทศบาลตําบลฉลุง 

เทศบาลตําบลเจะบิลัง 

6.80 

2.94 

2.60 

6.00 

1.25 

2.70 

7,981 

959 

1,966 

1,436 

756 

789 

10,565 

1,524 

2,377 

2,501 

1,155 

1,888 

11,273 

1,549 

2,578 

2,461 

1,169 

1,855 

21,838 

3,073 

4,955 

4,962 

2,324 

3,743 

รวม 22.29 13,887 20,010 20,885 37,822 
      ที่มา : สํานักทะเบียนกลาง  ( ขอมูล  ณ  วันที่ 30  กันยายน   2549) 

                 ที่ทําการปกครองจังหวัดสตูล 

สภาพทางสังคม 
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 การศึกษา 
 มีสถานศึกษาในระบบโรงเรยีนรวมทัง้สิ้น  208 แหง  สังกัดสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้

พื้นฐาน  176  แหง     ครู/อาจารย  2,316  คน     พนักงานราชการ  141  คน    วทิยากรสอนศาสนา  121  คน  

นักเรียน/นักศกึษา  45,190 คน  และสงักดัสํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน  32  แหง   ครู/อาจารย    

661   คน  (ครูอัตราจาง)   นกัเรียน/นกัศึกษา  12,690  คน 

จํานวนนักเรยีน  นกัศกึษา  และอาจารยในแตละระดับการศึกษา  ดังนี ้

ระดับ 

การศึกษา 

จํานวน 

สถานศึกษา 

จํานวน 

นักเรียน
นักศกึษา 

จํานวน 

ครู/อาจารย 

อัตราสวนครู 

: นักเรียน/
นักศกึษา 

หมายเหต ุ

ประถมศึกษา 164 34,933 1,834 1 : 19.05 - โรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา  จํานวน 43  โรงเรียน 

-  นกัเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา  จํานวน  2,621 คน 

สามัญศึกษา 12 10,257 482 1 : 21.28 - นักเรียนมธัยมศึกษาตอนตน

จํานวน  6,259  คน 

-  นกัเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลาย  จํานวน  3,998  คน 

รวม 176 45,190 2,316 1 : 19.51  

 

 -  การศึกษาเอกชน  จํานวน  32  แหง นกัเรียน  12,690   คน  จํานวนครู/อาจารย  661  คน 

อัตราครู : นักเรียน  1 : 19.20 
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ระดับการศึกษา จํานวนสถานศึกษา จํานวนนักเรยีน 

1.  กอนประถมศึกษา 4 626 

2.  ประถมศึกษา 4 1,257 

3.  กอนประถม-ประถมศึกษา 8 2,960 

4.  ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนตน 1 319 

5.  มธัยมศึกษาตอนตน 1 241 

6.  มธัยมศึกษาตอนตน-มัธยมศึกษาตอนปลาย 14 7,287 

รวมทั้งสิ้น 32 12,690 

 
อัตรากําลังครูแยกตามวฒิุการศกึษา 

 

ประเภท ครู 
พนักงาน
ราชการ ลูกจางประจาํ 

วิทยากร 

สอนศาสนา 

ลูกจาง
ชั่วคราว รวม 

ต่ํากวาปริญญาตรี     122 1 215 30 9    377 

ปริญญาตรี 2,049 140  31 91 52 2,363 

ปริญญาโท    202 - - - -   202 

รวม 2,371 141 246 121 61 2,942 

 

 -  ศูนยการศกึษานอกโรงเรียน (กศน.)  (ที่มา : ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสตูล) 

ศูนยการศึกษานอกโรงเรยีนจังหวัดสตูล 
 ขอมลูบุคลากร 

 ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน  24  คน 

  ปริญญาตรี    จํานวน  20  คน 

  ปริญญาโท    จํานวน   4  คน 

 พนกังานราชการตําแหนงครอูาสาฯ  จํานวน  42  คน 

  ปริญญาตรี    จํานวน  42  คน 

 ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน   จํานวน  33  คน 

  ปริญญาตรี    จํานวน  33  คน 
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 ขอมลูนักศึกษา 
-  หลกัสูตรการศกึษาเทียบเทาขัน้พื้นฐาน  จํานวน  4,893  คน 

    ระดับประถมศึกษา     จํานวน     424  คน 

 ระดับมัธยมศกึษาตอนตน    จํานวน  2,093  คน 

 ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย    จํานวน  2,376  คน 

          -  หลกัสูตรการจัดการศึกษาตอเนื่อง   จํานวน  6,627  คน 

 การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชพี    จํานวน     729  คน 

 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน   จํานวน  5,073  คน 

 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต    จํานวน     825  คน 
 

ศาสนา  (ที่มา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล) 

               ในป   2549   จังหวัดสตูลมปีระชากรทัง้หมด  280,643  คน    รอยละ  74.10   นับถอืศาสนา

อิสลาม  รอยละ  25.81  นบัถือศาสนาพทุธ และรอยละ  0.09  นบัถอืศาสนาคริสตและศาสนาอื่นๆ 

  มีศาสนสถานจํานวนทัง้สิ้น 250 แหง ประกอบดวยมัสยิดจํานวน 210 แหง แยกเปนอําเภอดังนี้ 

  -  อําเภอเมืองสตูล  จํานวน  60   แหง 

  -  อําเภอละง ู   จํานวน   58   แหง 

  -  อําเภอทาแพ   จํานวน   26   แหง 

  -  อําเภอควนโดน  จํานวน   23   แหง 

  -  อําเภอควนกาหลง  จํานวน   20  แหง 

  -  อําเภอทุงหวา   จํานวน   18   แหง 

  -  กิง่อําเภอมะนัง  จํานวน     5    แหง 

 วัด   จาํนวน  34  แหง   จําแนกเปนอาํเภอดังนี ้(ที่มา : สํานักงานพระพทุธศาสนาจงัหวัดสตูล) 

  -  อําเภอเมืองสตูล  จํานวน            10 แหง 

  -  อําเภอละง ู   จํานวน    5     แหง 

  -  อําเภอทาแพ   จํานวน    2 แหง 

  -  อําเภอควนโดน  จํานวน    1  แหง 

  -  อําเภอควนกาหลง  จํานวน    8  แหง 

  -  อําเภอทุงหวา   จํานวน    3  แหง 

  -  กิง่อําเภอมะนัง  จํานวน    5 แหง 

 โบสถคริสต  จํานวน  3  แหง 

ศาลเจา จํานวน  3  แหง 

 นอกจากนีย้ังมีศูนยพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย   จาํนวน  1  ศูนย   และศูนยอบรมศาสนาอิสลาม 

และจริยธรรมประจํามัสยิด  (ศูนยตาดีกา)  จํานวน  175  ศูนย 
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 การสาธารณสุข  (ที่มา :  สํานกังานสาธารณสุขจงัหวัดสตูล) 
 

  จังหวดัสตูลมีสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐ    คือ โรงพยาบาล และสถานีอนามยั 
สําหรับโรงพยาบาลยังไมครอบคลุมทุกอําเภอ    คือ  กิ่งอาํเภอมะนัง       ซ่ึงแยกมาจากอําเภอควนกาหลง เมื่อ
ปลายป 2539    และจังหวัดสตูลไมมีโรงพยาบาลเอกชน         แตมีสถานบริการที่ใหบริการในคลินิกเวชกรรม  
ทันตกรรม  และรานขายยา 
 

ตารางที่  1  จํานวนสถานบริการสาธารณสขุของรฐั จาํแนกตามรายอําเภอ ปงบประมาณ 2549 
 

 

 สอ. นคม. ศูนยบริการสาธารณสุข 
อําเภอ 

รพท./
เตียง 

รพช./
เตียง 

อัตราสวน 
เตียง :ประชากร ท่ัวไป ขนาดใหญ PCU  ชุมชนเทศบาล 

เมือง 1/186 - 1 : 548 8 1 8 - 1 
ควนโดน - 1/30 1 : 759 - 1 3 - - 
ควนกาหลง - 1/30 1 : 994 3 1 3 1 - 
ทาแพ - 1/30       1 : 840  1 1 3 - - 
ละงู - 1/60    1 : 1,072 4 1 5 1 - 
ทุงหวา - 1/30  1 : 697  1 2 4 - - 
กิ่งอ.มะนัง - - - - 1 3 - - 

   รวม 1/186 5/180  1 :  764  17 8 29 2 1 
 

 

ตารางที่ 2     จํานวนบุคลากรสาธารณสุขของรัฐ จาํแนกตามรายอําเภอ  ป 2549 
 

อําเภอ/ 
กิ่งอําเภอ 

แพทย 
อัตรา: 

ประชากร 
ทันต 
แพทย 

อัตรา: 
ประชากร 

เภสัชกร 
อัตรา: 

ประชากร 
พยาบาล 
วิชาชีพ 

อัตรา: 
ประชากร 

เจาพนักงาน 
สาธารณสุขชุมชน

อัตรา: 
ประชากร 

เมือง 22 1: 4,634 6 1: 16,993 20 1: 5,098 199 1: 512 46 1: 2,216 
ควนโดน 3 1: 7,589 2 1: 11,384 3 1: 7,589   39 1: 584 15 1: 1,518 
ควนกาหลง 3 1: 9,935 2 1: 14,902 3 1: 9,935 47 1: 634 14 1: 2,129 
ทาแพ 3 1: 8,399 2 1: 12,598 2  1: 12,598  34 1: 741 14 1: 1,800 
ละงู 7 1: 9,189 3 1: 21,440 4  1: 16,080 60  1: 1,072 20 1: 3,216 
ทุงหวา 3 1: 6,971 2 1: 10,456 3 1: 6,971 37     1: 565 12 1: 1,743 
กิ่ง อ.มะนัง - - - - - - 5 1: 2,962    6 1: 2,468 

รวม 41 1: 6,824  17 1: 16,457 35 1:  7,993 421 1 : 664 127 1: 2,203 
 

ที่มา :   ขอมูลจากงานบุคลากร สสจ.สตูล     
             ประชากร  279,773 คน  (ณ มิถุนายน 2549)  
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ตารางที่ 3   จํานวนสถานบริการสาธารณสขุภาคเอกชน ป  2549 

 

อําเภอ/ 
ก่ิงอําเภอ 

คลินิก 
แพทย 

คลินิก 
ทันตกรรม 

ผดงุ 
ครรภ 

คลินิก 
แผนโบราณ 

ขย.1 ขย.2 ขย.3 
ขายยา 

แผนโบราณ
เมือง 17 3 - 1 12 5 - 4 
ควนโดน 1 - - - 1 1 - 1 

ควนกาหลง 
1 - 2 - 2 1 - 2 

ทาแพ 1 - - - 1 - - 1 
ละงู 6 2 4 1 5 4 1 1 
ทุงหวา - - - - 1 2 - - 
กิ่ง อ.มะนัง - - 3 - - - - - 

รวม   26 5 9 2 22 13 1 9 
 

ท่ีมา :  งานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข      
 

การสรางหลักประกันสุขภาพ จงัหวัดสตูล ไดดําเนนิการครอบคลุมประชากรเกือบทัง้หมดของจังหวัด  

โดยมีจํานวน 273,008 ราย  หรือรอยละ 99.58 ของประชากรทัง้หมด 

แสดงการมีหลักประกันสขุภาพ จําแนกรายสิทธิ ป 2549 
 

ประเภทสิทธิ จํานวน รอยละ 
1. บัตรทองมี ท. (สปร.) 112,339 45.38 
2. บัตรทอง ไมมี ท. 126,091 46.19 
3. สวัสดิการขาราชการ/รฐวสิาหกิจ 16,464 6.03 
4. ประกันสังคม 17,875 6.55 
5. ประกันสังคมและขาราชการ/รฐวิสาหกิจ 92 0.03 
6. ประกันสังคมและขาราชการการเมือง/นกัการเมือง 0 0.00 
7. สิทธิคนไทยในตางประเทศ 118 0.04 
8. สิทธิขาราชการการเมือง/นักการเมือง 1 0.0004 
9. ตางดาว 28 0.01 

รวม 273,008 99.58 
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 การสังคมสงเคราะห  (ที่มา  :  สํานกังานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจังหวัดสตูล) 
 

 สํานักงานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยจงัหวัดสตูล  ใหการสงเคราะหชวยเหลือ

ผูดอยโอกาส  ประจําป  2549-2550  (ตั้งแตเดือนเมษายน  2549-ธันวาคม 2549)  มีผลการดําเนนิงานดงันี ้

 

ลําดับที ่ ประเภท 
จํานวน 
(ราย) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1 งานสงเคราะหและจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชน 58 108,000 

2 งานสงเคราะหและจัดสวัสดิการสตรี (ฝกอาชีพสตรี) 30 242,700 

3 งานสงเคราะหและจัดสวัสดิการผูติดเชื้อเอดสและครอบครัว 28 56,000 

4 งานสงเคราะหและจัดสวัสดิการคนพกิาร  การจดทะเบียน

คนพิการ  กายอุปกรณ 

315 56,310 

5 งานสงเคราะหและจัดสวัสดิการผูสูงอาย ุ 87 179,500 

6 งานสงเคราะหและจัดสวัสดิการสังคมแกผูประสบปญหา

ทางสังคม 

25 50,000 

7 งานสงเคราะหชวยเหลือครอบครัวผูมีรายไดนอย 215 430,000 

รวม 758 1,122,510 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 การพัฒนาคุณภาพชวีิตตามขอมลู จปฐ. ป 2549    (ที่มา:  สํานักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัดสตูล) 

 ผลการจัดเก็บขอมูลความจาํเปนพืน้ฐาน (จปฐ.) ป 2549 ซึ่งจัดเก็บทุกครัวเรือนในเขตชนบท

จังหวัดสตูล จาํนวน 39,840 ครัวเรือน 171,539 คน  โดยแยกเปนเพศชาย 85,363 เพศหญิง 86,176 คน 268 

หมูบาน 35 ตาํบล 6 อําเภอ 1 กิ่งอาํเภอ ซึ่งจัดเก็บระหวางเดือนมกราคม – มนีาคม 2549 พบวาคุณภาพชวีิต

ของคนไทยในชนบทตามเครือ่งชี้วัด จปฐ. จํานวน 6 หมวด 37 ตัวชีว้ัด สรุปไดดังนี ้

 1. ในภาพรวมทั้งจังหวัด ประชาชนบรรลุเปาหมายความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) จํานวน 10 

ตัวชี้วัด   และไมบรรลุเปาหมายความจาํเปนพืน้ฐาน (จปฐ.)  27   ตัวชี้วัด   ดังนี ้

  1.1 ตัวชี้วัดทีบ่รรลุเปาหมาย  จปฐ.  จํานวน 10   ตวัชี้วดั   ดังนี ้

        ตัวชีว้ัดที่ 2  แมที่คลอดลูกไดรับทําคลอด/ดูแลหลังคลอด 

    (รอยละ 100)  ผานเกณฑ  2,090   คน 

        ตัวชีว้ัดที่ 5  เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางนอย  4   เดือนแรก 

    (รอยละ 98.6) ผานเกณฑ  1,970   คน 

        ตัวชีว้ัดที่ 9 ครัวเรือนไดกินอาหารทีม่ีคณุภาพไดมาตรฐาน 

    (รอยละ 98.0) ผานเกณฑ  39,056   ครัวเรอืน 

        ตัวชีว้ัดที่ 11 คนอาย ุ35 ปขึ้นไปไดรับตรวจสุขภาพประจําป 

    (รอยละ 92.3) ผานเกณฑ  61,593  คน 

        ตัวชีว้ัดที่ 22  เด็กจบภาคบังคับ  9  ป   ไดเรียนตอมธัยมปลาย 

    (รอยละ 93.3) ผานเกณฑ  2,024  คน 

        ตัวชีว้ัดที่ 26  คนอายุ 18 – 60 ป   มีอาชีพและมีรายได 

    (รอยละ 95.7)  ผานเกณฑ  86,044  คน 

        ตัวชีว้ัดที่ 27 รายไดเฉลี่ยไมต่ํากวา  20,000  บาท/ป/คน 

    (รอยละ 99.8) ผานเกณฑ  39,768   ครัวเรอืน 

        ตัวชีว้ัดที่ 28  ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 

    (รอยละ 92.2) ผานเกณฑ  36,734  ครัวเรือน 

        ตัวชีว้ัดที่ 30  คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ 

    (รอยละ 98.8) ผานเกณฑ 150,799  คน 

        ตัวชีว้ัดที่ 35  ครัวเรือนมีสวนรวมแสดงความคิดเหน็ 

    (รอยละ 90.3) ผานเกณฑ  35,989  ครัวเรือน 

 

 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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  1.2 ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย  จปฐ.  จาํนวน  27  ตัวชีว้ัด 

        ตัวชีว้ัดที่ 1 หญิงตั้งครรภไดรับการดูแลกอนคลอด 

    (รอยละ 99.8) จํานวนที่ตองแกไข  5  คน 

        ตัวชีว้ัดที่ 3 เด็กแรกเกิดมนี้ําหนกัไมต่ํากวา  2,500  กรัม 

    (รอยละ 99.8) จํานวนที่ตองแกไข  5  คน 

        ตัวชีว้ัดที่ 4   เด็กอายุต่ํากวา 1 ป   ไดรับวัคซีนครบ 

    (รอยละ 100  เกิดจากปดทศนิยม)  จํานวนที่ตองแกไข  1  คน 

        ตัวชีว้ัดที่ 6  เด็ก 0 – 5 ป   กินอาหารเหมาะสม/เพยีงพอ 

    (รอยละ 99.9) จํานวนที่ตองแกไข 10  คน 

        ตัวชีว้ัดที่ 7 เด็ก 6 – 15 ป   ไดกินอาหารถูกตองครบถวน 

    (รอยละ 99.9) จํานวนที่ตองแกไข  22  คน 

        ตัวชีว้ัดที่ 8 เด็ก 6 – 12 ป  รับวัคซีนปองกันโรคครบ 

    (รอยละ 99.9) จํานวนที่ตองแกไข  27  คน 

        ตัวชีว้ัดที่ 10  ครัวเรือนมีความรูการใชยาถกูตองเหมาะสม 

    (รอยละ 96.6) จํานวนที่ตองแกไข  1,357  ครัวเรือน 

        ตัวชีว้ัดที่ 12  ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยูอาศัย 

    (รอยละ 96.8) จํานวนที่ตองแกไข  1,256  ครัวเรือน 

        ตัวชีว้ัดที่ 13  ครัวเรือนมีน้ําสะอาดดืม่และบริโภคพอตลอดป 

    (รอยละ 90.2) จํานวนที่ตองแกไข  3,896  ครัวเรือน 

        ตัวชีว้ัดที่ 14 ครัวเรือนมีน้าํใชเพียงพอตลอดป 

    (รอยละ 88.8) จํานวนที่ตองแกไข  4,443  ครัวเรือน 

        ตัวชีว้ัดที่ 15 ครัวเรือนจัดบานเรือน/บริเวณถูกสุขลักษณะ 

    (รอยละ 94.7) จํานวนที่ตองแกไข  2,113   ครัวเรือน 

        ตัวชีว้ัดที่ 16  ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ 

    (รอยละ 96.2) จํานวนที่ตองแกไข  1,521  ครัวเรือน 

        ตัวชีว้ัดที่ 17  ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวธิ ี

    (รอยละ 96.5) จํานวนที่ตองแกไข  1,377  ครัวเรือน 

        ตัวชีว้ัดที่ 18  ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

    (รอยละ 98.1) จํานวนที่ตองแกไข  771  ครัวเรือน 

        ตัวชีว้ัดที่ 19 ครัวเรือนมีความอบอุน 

    (รอยละ 98.2) จํานวนที่ตองแกไข  727  ครัวเรือน 
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        ตัวชีว้ัดที่ 20  เด็กอายุ 3 – 5 ป   รับบริการเตรียมความพรอม 

    (รอยละ 99.2) จํานวนที่ตองแกไข  69  คน 

  ตัวชี้วัดที ่21  เด็กอายุ  6 – 15 ป   รับการศกึษาภาคบงัคบั  9  ป 

    (รอยละ 99.0) จํานวนที่ตองแกไข   333   คน 

      ตัวชีว้ัดที่ 23   เด็กจบภาคบังคับ  9  ป   ไดฝกอบรมดานอาชพี 

  (รอยละ 59.3) จํานวนที่ตองแกไข  59  คน 

      ตัวชีว้ัดที่ 24  คนอายุ 15 – 60 ปเต็ม   อานออก/เขยีนไทยได 

  (รอยละ 99.5) จํานวนที่ตองแกไข  563  คน 

      ตัวชีว้ัดที่ 25   คนในครัวเรอืนไดรับรูขาวสาร 

  (รอยละ 97.6) จํานวนที่ตองแกไข   953   ครัวเรือน 

      ตัวชีว้ัดที่ 29  คนในครัวเรือนไมติดสุรา 

  (รอยละ 99.6) จํานวนที่ตองแกไข  611  คน 

      ตัวชีว้ัดที่ 31  คนตั้งแต  6  ป  ขึ้นไป   ปฏิบัติกิจกรรมศาสนา 

  (รอยละ 95.8) จํานวนที่ตองแกไข  1,676  ครัวเรือน 

      ตัวชีว้ัดที่ 32  คนสูงอายไุดรับการดูแลเอาใจใส 

  (รอยละ 99.9) จํานวนที่ตองแกไข  22  คน 

      ตัวชีว้ัดที่ 33  คนพกิารรบัการดูแลเอาใจใส 

  (รอยละ 99.3) จํานวนที่ตองแกไข  4  คน 

      ตัวชีว้ัดที่ 34   ครัวเรือนมีคนเปนสมาชกิกลุมในหมูบาน/ตําบล 

  (รอยละ 82.3) จํานวนที่ตองแกไข  7,063  ครัวเรือน 

      ตัวชีว้ัดที่ 36  ครัวเรือนเขารวมกิจกรรมสาธารณะหมูบาน 

  (รอยละ 93.2) จํานวนที่ตองแกไข  2,720  ครัวเรือน 

      ตัวชีว้ัดที่ 37  คนทีม่ีสิทธไดไปใชสิทธเลือกตั้ง 

  (รอยละ 98.9) จํานวนที่ตองแกไข  1,222  คน 
 

 2.   ผลการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ระดับอําเภอ/กิ่งอาํเภอ 

       อําเภอเมือง  บรรลุเปาหมาย  11  ตัวชีว้ัด ไมบรรลุเปาหมาย  26    ตวัชี้วัด 

     อําเภอละง ู  บรรลุเปาหมาย  12  ตัวชีว้ัด ไมบรรลุเปาหมาย  25    ตวัชี้วัด 

     อําเภอทุงหวา  บรรลุเปาหมาย  14  ตัวชีว้ัด ไมบรรลุเปาหมาย  23    ตวัชี้วัด 

     อําเภอควนกาหลง บรรลุเปาหมาย  21  ตัวชีว้ัด ไมบรรลุเปาหมาย  16    ตวัชี้วัด 

     อําเภอควนโดน  บรรลุเปาหมาย  16  ตัวชีว้ัด ไมบรรลุเปาหมาย  21    ตวัชี้วัด 

     อําเภอทาแพ  บรรลุเปาหมาย  13  ตัวชีว้ัด ไมบรรลุเปาหมาย  24    ตวัชี้วัด 

     กิง่อําเภอมะนัง  บรรลุเปาหมาย  17  ตัวชีว้ัด ไมบรรลุเปาหมาย  20    ตวัชี้วัด 
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 3.   ผลการจัดเก็บขอมูล  จปฐ.  ระดับจังหวัด 

     3.1   อําเภอที่ผานเกณฑ  จปฐ. มากทีสุ่ด  3  ลาํดับแรก 

          1)   อําเภอควนกาหลง  ผานเกณฑ จปฐ.   จํานวน   21   ตัวชี้วัด 

          2)   อําเภอควนโดน  ผานเกณฑ จปฐ.   จํานวน   16   ตัวชี้วัด 

          3)   กิง่อําเภอมะนงั  ผานเกณฑ จปฐ.   จํานวน   17   ตัวชี้วัด 

  3.2   อําเภอทีต่กเกณฑ  จปฐ. มากที่สุด  3  ลําดับแรก 

          1)   อําเภอเมืองสตูล  ตกเกณฑ จปฐ.     จํานวน   26   ตัวชี้วัด 

          2)   อําเภอละงู  ตกเกณฑ จปฐ.    จํานวน   25   ตัวชี้วัด 

          3)   อําเภอทาแพ  ตกเกณฑ จปฐ.            จํานวน   24   ตัวชี้วัด 
 

 4. ผลการจัดเก็บขอมูล จปฐ. เกี่ยวกับรายได (ขอ 27 คนในครัวเรือนมีรายไดเฉลีย่ไมต่ํากวาคน

ละ 20,000 บาท/ป) 

     4.1   อําเภอที่บรรลุเปาหมายเรื่องรายไดมากที่สุด  3  ลําดับแรก   เรียงจากมากไปนอย 

           1)   อําเภอเมืองสตูลและกิ่งอําเภอมะนงั  ผานเกณฑ   รอยละ  100 

           2)   อําเภอควนกาหลงและอําเภอละง ู   ผานเกณฑ   รอยละ    99.8 

           3)   อําเภอทาแพและอําเภอทุงหวา   ผานเกณฑ   รอยละ    99.7 

     4.2   อําเภอที่มีรายไดเฉลี่ยตอคนตอปนอยที่สุด  เรียงลําดับจากนอยไปมาก 

           1)   อําเภอละง ู  30,457  บาท/คน/ป 

           2)   อําเภอทุงหวา  31,388  บาท/คน/ป 

      3)   อําเภอทาแพ  31,666  บาท/คน/ป 

      4)   อําเภอควนโดน  32,960  บาท/คน/ป 

      5)   อําเภอเมืองสตูล  33,554  บาท/คน/ป 

      6)   อําเภอควนกาหลง  33,633  บาท/คน/ป 

      7)   กิง่อําเภอมะนัง  35,404  บาท/คน/ป 
 

 5. จํานวนครัวเรือนยากจนทีม่ีรายไดต่ํากวา 20,000 บาท /คน / ป   ตามเกณฑ จปฐ. ป 2549 

จํานวน  73   ครัวเรือน   แยกเปนรายอําเภอไดดังนี้ 

  1)   อําเภอละง ู  จํานวน   24    ครัวเรือน  

  2)   อําเภอทาแพ จํานวน   13    ครัวเรือน  

  3)   อําเภอควนโดน จํานวน   12    ครัวเรือน  

  4)   อําเภอทุงหวา จํานวน   10    ครัวเรือน  

  5)   อําเภอควนกาหลง จํานวน     9    ครัวเรือน  

  6)   อําเภอเมอืงสตูล จํานวน     5    ครัวเรือน  
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 โดยสรุปปญหาคุณภาพชีวิตในระดับครัวเรือนของคนจังหวัดสตูลในชนบทป 2549 หนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงอําเภอ/กิ่งอําเภอ  จะตองวางแผนแกไขปญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในชนบทใหตรงกับพื้นที่เปาหมายและความตองการของประชาชน ซึ่งจะสงผลใหประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  และพนจากความยากจนไดตลอดไป 
 

 ประเพณีวัฒนธรรม 
 งานประเพณสํีาคัญของจังหวัดสตูลที่สืบทอดกันมาแตในอดีต  ไดแก 

1) งานแขงขันวาวประเพณจีงัหวัดสตูล      จัดแขงขันชวงเดือนกมุภาพันธของทกุป   ซึง่เปนชวงที ่

ลมวาวกาํลังพดัผานพอด ี โดยกําหนดเอาสนามบนิจงัหวัดสตูลเปนสนามแขงขนั    โดยในแตละปจะมีผูสนใจ

เขารวมแขงขนัวาวในประเภทตาง ๆ  ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเปนจํานวนมาก 

2) งานประเพณลีอยกระทง   เปนประเพณทีี่ถือปฏิบัติกันมายาวนาน    จัดขึ้นในชวงวนัเพ็ญเดือน  

12  หรือวนัขึ้น 15  ค่ํา เดือน 12  โดยเทศบาลเมืองสตูลจะดําเนนิการจดังานเปนประจําทกุป    จัดยิ่งใหญ    มี

การประกวดกระทง  หนนูอยนพมาศ  นางนพมาศ  การแสดงมากมาย  ณ  บริเวณสี่แยกเจะบิลัง  อําเภอเมือง

สตูล 

3) งานเทศกาลถือศีลกินเจ    จัดในชวงเดือนตุลาคมของทกุป   ณ   ศาลเจาโปเจเกง   อําเภอเมือง  

จังหวัดสตูล  เทศกาลกินเจเปนความเชื่อของชาวจีนที่ถือเอาวนัที ่1  เดือน 9  ของทกุป  เปนการเริ่มตนของการ

ไมกินเนื้อสัตว  ภายในชวงเวลา 9-10  วนั  ซึง่ในระหวางนีก้็ควรจะถือศีล  ทาํบุญทาํทาน   เพื่อเปนการชาํระทัง้

รางกายและจติใจใหบริสุทธิด์วย 

4) งานประเพณลีอยเรือของชาวเลเกาะหลีเปะ    จัดขึ้นปละ 2  คร้ัง       คือชวงเดือนพฤษภาคม 

และเดือนพฤศจิกายน      จุดมุงหมายในการทําพิธีลอยเรือ   ก็คือ    การลอยบาป      และเปนการเสี่ยงทายใน

การประกอบอาชีพ  การลอยเรือเปนเครื่องกําหนดวาการประกอบอาชพีจะเจริญกาวหนา   หรืออัตคัดขาดแคลน  

โดยดูจากลกัษณะของเรือที่ลอยออกไป 

5) พิธีเขาสนุัต  เปนพธิีการทางศาสนาอิสลาม       ในการประกอบพิธีอาจทาํเพยีงคนเดียวหรือบาง 

ทีเจาภาพอาจหาเด็ก   ซึ่งเปนญาติกนั  มาทําการขลิบผนังหุมปลายอวัยวะเพศของเด็กผูชายออกพรอม ๆ  กัน

หลายคน    เพือ่ทําใหเกิดความอบอุนใจแกผูที่ตองถูกทาํการขลิบ    สมัยกอนนิยมทาํกันในเวลาเชา    ระหวาง

เวลาประมาณ  08.00-10.00  น.    หรือตอนเยน็  เพราะเปนชวงที่มีอากาศเย็นกวาชวงเวลาตอนกลางวัน  เมื่อ

ขลิบแลวเลือดจะไหลออกไมมากและหยุดงาย  ซึง่ในปจจุบันวงการผูมกีารศึกษาหรือผูที่อาศัยอยูในสังคมเมือง

ที่เจริญแลว    นิยมนําบุตรหลานมาใหหมอที่เปนมุสลิมจัดทําการขลิบที่โรงพยาบาลหรือคลินิก   โดยไมตองจัด

งานหรือพธิีการใด ๆ   ใหยุงยากและสิน้เปลือง   ใชเวลารักษาประมาณ  15  วัน  กห็ายเปนปกติ  ปจจุบันนิยม

ทําพิธีชวงเดือนเมษายนของทุกป    เพราะเปนชวงที่เด็กนักเรียนปดภาคเรียน



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การคมนาคมขนสง 

ทางรถยนต 

 จังหวัดสตูล    มีเสนทางคมนาคมทั้งทางหลวงแผนดินและทางหลวงจังหวัด     ทีเ่ชือ่มตอระหวาง

จังหวัด   ระหวางอําเภอและประเทศเพื่อนบาน   โดยมทีางหลวงแผนดินที่สาํคัญ   ไดแก 

1. ทางหลวงแผนดินหมายเลข   406  สายยนตรการกําธร เปนเสนทางหลกัที่สามารถเดินทาง

ไปยังจังหวัดใกลเคียง คือ จงัหวัดพทัลุง และจังหวัดสงขลา และจงัหวดัตรัง  โดยไปเชื่อมตอกับถนนเพชรเกษม 

ที่ส่ีแยกคหูา เขตอําเภอรัตภูมิ  แยกซายไปจังหวัดพทัลุง  แยกขวาไปอําเภอหาดใหญจังหวัดสงขลา   ระยะทาง

ประมาณ  67  กม. 

2. ทางหลวงแผนดินหมายเลข 416   สายฉลุง – ตรัง  เปนเสนทางที่เชื่อมตอระหวาง   จังหวัด

สตูล กับจังหวดัตรัง ระยะทางประมาณ  140  กม. เร่ิมจากสามแยกฉลุง  ผานอําเภอทาแพ อําเภอละงู  อําเภอ

ทุงหวา    อําเภอปะเหลียนและอําเภอยานตาขาว   จงัหวัดตรัง

โครงสรางพื้นฐาน 

ก่ิงอําเภอมะนัง 
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 การเดินทาง  (ที่มา : แขวงการทางสตูล) 
 1)  รถยนตสวนตัว       จากกรุงเทพฯ    ใชทางหลวงหมายเลข  4  ผานจังหวัดเพชรบุรี    จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ   จังหวัดชมุพร    จากนั้นใชเสนทางหมายเลข  41  ผานเขาเขตจังหวดันครศรีธรรมราช  

พัทลงุ จากพัทลุงไปอําเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา ใชทางหลวงหมายเลข 4  แลวแยกขวาไปทางหลวง

หมายเลข 406 ถึงจงัหวัดสตลู ระยะทางประมาณ  973  กม. 

  2.) รถโดยสารประจําทาง    มีรถโดยสารประจําทางปรบัอากาศชัน้หนึ่ง และชั้น  2   จากสถานี

ขนสงสายใตใหม ถนนพระบรมราชชนนีไปจังหวัดสตูล รถออกทุกวัน  

  3.) รถไฟ  การเดินทางไปจงัหวัดสตูล   สามารถเดนิทางโดยทางรถไฟก็ได ซึ่งมีทัง้รถเร็ว และ

รถดวน   จากสถานีรถไฟหวัลําโพง   ถงึสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ    จากนั้นเดนิทางตอโดย รถแท็กซี ่  รถตู

โดยสาร  หรือรถเมลโดยสารประจําทาง  สายสตูล –  หาดใหญ      ระยะทางประมาณ       97  กม. 

  4.) เครื่องบิน    ไมมีเที่ยวบนิที่บนิตรงไปยังจงัหวัดสตูล   แตสามารถใชบริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ 

– หาดใหญ   แลวเดินทางโดยรถยนตอําเภอหาดใหญเขาไปจังหวัดสตูล   ระยะทางประมาณ  97  กม. 
 

    ระยะทางจากตวัเมืองสตูลไปยังอําเภอตาง ๆ  
   อําเภอควนโดน         20        กโิลเมตร 

อําเภอทาแพ   26   กิโลเมตร 

   อําเภอควนกาหลง          33   กิโลเมตร 

   อําเภอละงู                     50   กิโลเมตร 

   อําเภอทุงหวา                77   กิโลเมตร 

   กิ่งอําเภอมะนงั              64   กิโลเมตร 

              ระยะทางจากตัวเมืองสตูลไปยงัจังหวดัใกลเคียง 

  จังหวัดตรัง                  140   กิโลเมตร 

  จังหวัดพทัลุง               134   กโิลเมตร 

  จังหวัดสงขลา              125   กิโลเมตร 
 

 การติดตอกับประเทศเพื่อนบาน (มาเลเซีย) 
 

  ทางบก ใชทางหลวงหมายเลข  4184   สายควนสะตอ – บานวังประจัน เปนทางหลวงที่เชื่อมกับ

ทางหลวงของประเทศมาเลเซีย   เร่ิมจากสามแยกควนสะตอ     ไปถึงหลักเขตแดนที่บานวังประจัน ระยะทาง

ประมาณ  22  กม.  เดินทางจากวังประจัน  ถึงปาดังเบซาร    และจากปาดังเบซาร   ไป ปนัง  หรือเดินทางไป

จังหวัดสงขลา   ผานดานสะเดา อําเภอสะเดา –  ไปอําเภอหาดใหญ    (ปาดังเบซาร - หาดใหญ )   ระยะทาง 

ประมาณ  61 กม. และจากชายแดนวังประจันถงึเมืองกางา   รัฐเปอรลิส     ระยะทางประมาณ  36 กม.  และ

จากรัฐเปอรลิส  ไปปนัง  ระยะทาง  130  กม.  



- 43 - 
 

 

 ทางน้ํา  จากอําเภอเมือง ไปรัฐเปอรลิส โดยเรือโดยสารขนาดเล็ก    และปจจุบันมีเรือเฟอรร่ี ของ

บริษัทเอกชนวิง่ระหวางอําเภอเมือง – เกาะลังกาวี  รัฐเคดาห ประเทศมาเลเชยี มีบริการ     วนัละ  4  เที่ยวโดย

ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1.15  ชม.ออกจากทาเทยีบเรือตํามะลงับริเวณดานศลุกากรตํามะลงั   
 

 ระบบประปา    (ที่มา : สํานักงานประปาจังหวัดสตูล) 

 ในป 2549  จังหวัดสตูลมีที่ทําการประปา 2 แหง คืออําเภอเมืองและอําเภอละงู  มีสถานีผลิต

น้ําประปา  จํานวน  4  แหงคือ 

 1.  สถานีผลิตน้ําควนโดน กําลังผลิต 650    ลบ.ม./ชั่วโมง 

 2.  สถานีผลิตน้ําวังประจัน กําลังผลิต   40    ลบ.ม./ชั่วโมง 

 3.  สถานีผลิตน้ําละงู  กําลังผลิต 200    ลบ.ม./ชั่วโมง 

 4.  สถานีผลิตน้ําทุงหวา  กําลังผลิต   30    ลบ.ม./ชั่วโมง 
 

แหลงน้ําชลประทาน (โครงการชลประทานสตูล) 
 แหลงน้ําชลประทานที่มีอยูในจังหวัดประกอบดวย  แหลงน้ําตามโครงการชลประทานขนาดกลาง  

โครงการชลประทานขนาดเล็ก ศูนยบริการเกษตรกรเคลื่อนที่ และโครงการขุดลอกหนองน้ําและคลอง

ธรรมชาติที่สรางแลวเสร็จถึงปจจุบัน  จํานวน 192  โครงการ สามารถกักเก็บน้ําได 3,100,000 ลบ.ม. และมพีืน้ที่

ไดรับประโยชนจากโครงการชลประทานทั้งสิ้น  134,660  ไร ครัวเรือนที่ไดรับประโยชน 10,089  ครัวเรือน            

 โครงการชลประทานขนาดกลาง  3  โครงการ  ดังนี้ 

1. โครงการฝายดุสน  ตําบลควนโดน  อําเภอควนโดน  พื้นที่  32,600  ไร 

2. โครงการประตูระบายน้ําบาโรย  ตําบลปากน้ํา  อําเภอละงู พื้นที่    3,000  ไร 

3. โครงการฝายคลองทาแพร  ตําบลควนโดน  อําเภอควนโดน พื้นที่    8,900     ไร 
 

โครงการชลประทานของจังหวัดทีส่รางแลวเสร็จถงึปงบประมาณ  พ.ศ. 2549 

 

โครงการ 

จํานวน 

โครงการ 

พื้นที่ชลประทาน 

ไดรับประโยชน (ไร) 

ครัวเรือนไดรับ

ประโยชน 

1.ชลประทานขนาดกลาง    3 44,500 2,800 

2.ชลประทานขนาดเล็ก 169 73,350 4,696 

3.โครงการหมูบานปองกนัตนเองชายแดน

ไทย-มาเลเซีย 

 12 8,600 300 

4.โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ   4 3,300 1,213 

5.สถานีสูบน้าํดวยไฟฟา   4 4,910 1,080 

รวม 192 134,360 10,089 
    ที่มา  :  โครงการชลประทานสตูล 
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การไฟฟา  (ที่มา  :  สํานักงานการไฟฟาสวนภูมภิาคจังหวัดสตูล) 

 การไฟฟาสวนภูมิภาคมีสํานกังานใหบริการในจังหวัดสตลู  5  แหง  ไดแก   สํานักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาคจงัหวัดสตูล,  สาํนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอทาแพ,   สํานกังานการไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอละงู,   สํานักงานการไฟฟาสวนภูมภิาคอําเภอควนกาหลง,  สาํนกังานการไฟฟาสวนภูมิภาคอาํเภอทุงหวา 

สถานะ  จํานวน  ตาํบล  หมูบาน  ครัวเรือนที่มีไฟฟาใชในเขตพืน้ที่จงัหวัดสตูล 

ขอมูล  ณ   มกราคม  2550 
 

จํานวนตําบล จํานวนหมูบาน จํานวนครัวเรือน 
ที่ อําเภอ 

ทั้งหมด มีไฟใช ทั้งหมด มีไฟใช ทั้งหมด มีไฟใช ไมมีไฟใช 

1 เมือง 12 12 69 69 25,387 25,235 152 

2 ควนโดน 4 4 31 31 5,434 5,135 119 

3 ทาแพ 4 4 30 30 6,088 5,944 144 

4 ละง ู 6 6 61 61 15,983 15,843 140 

5 ทุงหวา 5 5 35 35 5,027 4,893 134 

6 ควนกาหลง 3 3 32 32 8,301 7,694 607 

7 กิ่ง  อ.มะนงั 2 2 19 19 3,632 3,251 696 

 รวม 36 36 277 277 70,167 68,175 1,992 
 

หมายเหต ุ 
สําหรับครัวเรอืนที่อยูหางไกลไมสามารถขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาไดมีการติดตั้ง Solar Home 

System  ใหราษฏรจํานวน  894  ครัวเรือน  ดงันี ้

  อําเภอเมือง  ติดตั้งจาํนวน  395  ครัวเรือน  ที่ ต.ปูยู, ต.ควนขนั, ต.คลองขุด, ต.ควนโพธิ,์            

ต.เจะบิลัง, ต.เกาะสาหราย, ต.ฉลุง, ต.เกตรี, ต.บานควน 

  อําเภอทาแพ  ติดตั้งจาํนวน  1  ครัวเรือน ที่ ต.แป - ระ 

           อําเภอละงู  ติดตั้งจํานวน  230  ครัวเรือน  ที่ ต.กําแพง, ต.ละง,ู ต.ปากน้ํา, ต.น้ําผุด, ต.แหลมสน 

           อําเภอทุงหวา  ติดตั้งจํานวน  110  ครัวเรือน  ที ่ต.ทุงหวา , ต.นาทอน 

           อําเภอควนกาหลง  ติดตั้งจํานวน  67  ครัวเรือน  ที่ ต.ควนกาหลง , ต.ทุงนุย 

           กิ่งอําเภอมะนัง  ติดตั้งจํานวน  91  ครัวเรือน  ที ่ต.นิคมพฒันา , ต.ปาลมพัฒนา 
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 โทรศัพท  (ที่มา :  สวนบริการลกูคาจังหวัดสตูล  บริษัท  TOT  จํากัด  (มหาชน)) 
 สวนบริการลูกคาจังหวัดสตลู 

 มีศูนยบริการลูกคา   จาํนวน   2   ศนูยบริการ 

1. ศูนยบริการลกูคา   สาขาสตูล  พื้นที่ใหบริการ 5 ชุมสาย 

1.1 ชุมสายสตูล 

1.2 ชุมสายควนกาหลง 
1.3 ชุมสายฉลงุ 
1.4 ชุมสายทุงนุย 

1.5 ชุมสายควนโดน 

2. ศูนยบริการลกูคา   สาขาละง ู พื้นที่บริการ 5 ชุมสาย 

2.1 ชุมสายละง ู
2.2 ชุมสายทุงหวา 

2.3 ชุมสายทาแพ 

2.4 ชุมสายปากบารา 

2.5 ชุมสายชองงับ 
 

 

สถานภาพการใหบรกิารโทรศัพทในจงัหวัดป 2545- 2549 
 
 

หมายเลขเปดใชแยกประเภท 

ป 
หมายเลข

เต็ม ราชการ บาน ธุรกิจ ทีโอที สาธารณะ 
เลขหมาย
เหลือ 

2545 11,367    709 7,956 700 157 1,070 775 

2546 12,007    945 7,998 734 153 1,080 1,097 

2547 12,453 1,121 8,113 765 163 1,092 1,199 

2548 12,513 1,103 8,135 798 167 1,217 1,093 

2549 12,573 1,114 7,972 805 173 1,269 1,240 

            ที่มา :    สวนปฏิบัติการจังหวัดสตลู  

                บริษัท  TOT  จํากัด  (มหาชน) 
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สถานีวิทยุและโทรทัศน 
 สถานวีิทย ุ
 จังหวัดสตูลมสีถานวีทิยุ  3  สถานี  คือ 

1. สถานวีทิยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย   จ.สตูล   ระบบ  A.M.   ความถี่  1206  KHz    และ 

ระบบ  F.M.  ความถี ่ 99.5  MHz  และความถี ่ 95.5  MHz  ที่ตั้ง  ถนนคลองขุด-นาแค    ต.คลองขุด   อ.เมือง  

จ.สตูล  91000  โทรศัพท  0-7471-1689,  0-7472-1535  นายคณิต  รอดคลาย  เปนผูอํานวยการสถาน ี

2. สถานวีทิยุ  อสมท.   จังหวดัสตูล   ระบบ F.M.   ความถี่  93.25  MHz  ที่ตั้ง   ชั้น  2  โรงแรม- 

พินาเคิลวงัใหม    ถนนสตูลธาน ี   อําเภอเมือง  จังหวัดสตูล  91000  โทรศัพท  0-7472-1354-5  นายจิรวัฒน  

อนุกูล  เปนนายสถาน ี

3. สถานวีทิยุตํารวจภาค 9  จังหวัดสตูล  ระบบ  F.M.  ความถี ่ 91.75  MHz     ที่ตั้ง ถนนฉลุง  - 

ละงู    อําเภอทาแพ  จงัหวดัสตูล  91150  โทรศัพท 0-7478-7055  พล.ต.ต.ธนเจรญิ  สุวรรณโณ  เปนหวัหนา

สถาน ี

 
 สถานวีิทยุชมุชน  5   สถานี  คือ 

1. สถานวีทิยุชุมชนตําบลฉลงุ ระบบ F.M. ความถี่  97.75  MHz ที่ตัง้ 419 หมูที่ 2 ตําบลฉลุง     

อําเภอเมือง  จังหวัดสตูล  91140    โทรศัพท  0 -7473 - 6228     มอืถือ  08-4963-2706  ด.ต.ประสงค   

ทองวิเชียร  เปนนายสถาน ี

   2.  สถานีวทิยุชุมชนบานปากละงู  ระบบ  F.M.  ความถี่  107.5  MHz    ตาํบลละง ู   อําเภอละงู   

จังหวัดสตูล  91110  โทรศัพทมือถือ  08-9732-9829  นายธีรยุทธ  บารา  เปนนายสถาน ี

   3.  สถานีวทิยุชุมชนควนกาหลง    ระบบ  F.M.  ความถี่ 105.90  MHz   ที่ตัง้  ซอย  10    หมู 2   

ตําบลควนกาหลง   อําเภอควนกาหลง  จงัหวัดสตูล  91130  โทรศัพท  0 -7479 -1167,  0 -7479 -1219   

นายวสนัต  สนัเบนโสะ  เปนนายสถาน ี

4. สถานีวทิยุชุมชนละงู  ระบบ  F.M.  ความถี่  93.75  MHz  นายสพุจน  อาดํา   เปนนายสถาน ี  

มือถือ  08-1540-4555,  08-9735-3666  โทรสาร 0-7473-4304 

        5.  สถานวีิทยเุพื่อการศกึษาฆยัรียะฮ    ระบบ F.M. ความถี ่105.25  MHz    ที่ตัง้  โรงเรียนดารุล

มาอาเรฟ    ทีต่ั้ง  หมูที่ 8  ตาํบลควนสตอ  อําเภอควนโดน    จงัหวัดสตูล  91160    โทรศัพท  0-7479-5077,  

0-7479-5243  มือถือ 08-6963-4291  นายเจะอาหมัด  นาปาเลน  เปนนายสถาน ี
       เคเบิ้ลทวีี 2 สถานี  ดังนี้ 

1. หจก. เอ็นทวีีสตูลเคเบิ้ล ระบบบอกรับสมาชิก 40  ชอง  ออกอากาศ 29  ชอง  ที่ตั้ง 93  ถนน 

สมันตประดิษฐ ตําบลพมิาน อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท  0-7471-1242  มือถือ 08-1898-2929  

นายอษิฏา  เจยีมสูภเศรษฐ  เปนผูรับผิดชอบ 
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2. หจก.ละงเูคเบิล้ทีว ี ระบบบอกรับสมาชิก  40  ชอง  ออกอากาศ 24  ชอง  ที่ตั้ง 864  หมู 4  

ตําบลกําแพง   อําเภอละงู    จังหวัดสตูล  91000    โทรศัพท  0-7473-4184    นายสุวิศักดิ์  ไทยปาล    เปน

ผูรับผิดชอบ 
 

การสื่อสารไปรษณีย   (ที่มา :  ทีท่ําการไปรษณียจังหวัดสตูล) 

 จังหวัดสตูลมทีี่ทาํการไปรษณีย   และตัวแทนจาํนวน 29  แหง   เปนทีท่ําการไปรษณียจังหวัด 

 1  แหง  และที่ทาํการไปรษณียอําเภอ  6  แหง    ที่ทาํการไปรษณียอนุญาตเอกชน  22  แหง  รานจําหนาย

ไปรษณียากร  6  แหง  จุดรับรวบรวม  1  แหง    ทีท่ําการไปรษณียทุกแหงใหบริการระบบเคานเตอรไปรษณีย

อัตโนมัติ  (Counter  Automation)  โดยใหบริการไปรษณียครบวงจร  (One  Stop  Service)  และบริการ

รับสงสิ่งของขนาดใหญ (Logispost) 
 

การทองเที่ยว   (ที่มา: สํานักงาน ททท.ภาคใต เขต 1) 
 

สถิติจํานวนผูเยี่ยมเยือนในป 2544 - 2549 
ป  นักทองเที่ยวชาวไทย นักทองเที่ยวชาวตางชาต ิ รวมนักทองเทีย่ว เพิ่มข้ึน / ลดลง 

รอยละ 

2544 344,536 58,767 403,303 - 

2545 357,529 64,713 422,242 4.70 

2546 386,510 56,835 443,345 5.00 

2547 431,139 55,176 486,315 9.70 

2548 531,666 50,391 582,057 19.69 

2549 434,954 39,647 474,601 ระบุไมได 

หมายเหต ุ  ในป 2549  ระบุขอมูลไตรมาส 1 – 3   

 
รายไดจากการทองเที่ยวในป 2544 - 2549 

ป  รายไดจากการ
ทองเที่ยว 

เพิ่มขึ้น / ลดลงรอยละ 

2544 621.89 - 

2545 836.74 34.55 

2546 899.32 7.48 

2547 976.91 8.63 

2548 1,420.86 45.45 

2549 1,202.79 ระบุไมได 

หมายเหต ุ  ในป 2549  ระบุขอมูลไตรมาส 1 – 3   
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 แหลงทองเที่ยว 
 

 จังหวัดสตูล มศีักยภาพในดานการพฒันาดานการทองเที่ยวมาก เพราะมีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ

ทั้งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ   และแหลงทองเทีย่วทางประวัติศาสตรหลายแหง  ดังนี ้
 

 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจังหวัดสตูล  (คฤหาสนกูเด็น)      เดิมเปนจวนของอํามาตยตรี 

 พระยาภูมินารถภักดี  (กูบารูเด็น บินตํามะหงง)     เจาเมืองสตูล  ตอมากรมศิลปากร    ไดประกาศขึ้น

ทะเบียนเปนโบราณสถานเมื่อ     เดือนกุมภาพันธ   2532      และไดดําเนินการปรับปรุงเพื่อจัดตั้งเปน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจังหวัดสตูล    โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ไดเสด็จมาเปน

องคประธานในพิธีเปด  เมื่อวันที่  9  มิถุนายน  พ.ศ. 2543 
 

 มัสยิดกลางจังหวัดสตูล หรือที่รูจักกันในอีกชื่อหนึ่งวา มัสยิดมําบัง สรางขึ้นตั้งแตสมัยพระยาสมันต

รัฐบุรินทร (ตนกูมูฮําหมัดอาเก็ม) เปนเจาเมืองสตูล (ประมาณ พ.ศ. 2392) ชื่อ มําบังตั้งตามชื่อเมืองสตูลใน

สมัยนั้นตอมาในป พ.ศ. 2517 ไดจัดสรางใหมเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ไดเสด็จฯ มาทรงเปดเมื่อ วันที่  20  กันยายน  พ.ศ. 2522 
 

 อุทยานแหงชาติตะรุเตา  ไดรับการประกาศใหเปนอทุยานแหงชาติ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2517    

ซึ่งเปนอทุยานแหงชาติลําดบัที่ 8 ของประเทศ และจากความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติทัง้บนบก

และในทะเล อุทยานแหงชาติตะรุเตาไดรับการยกยองใหเปน ASEAN Heritage Parks and Reserves หรือ 

อุทยานมรดกของอาเซียน  เมื่อป พ.ศ. 2525 

 อุทยานแหงชาติทะเลบัน  เปนพืน้ทีป่าทางดานทศิใตของจังหวดัสตูล บริเวณชายแดนของ

ประเทศกับรัฐเปอรลิส ประเทศมาเลเซีย เปนพืน้ที่ปาทีม่ีความสวยงาม และอุดมสมบูรณตลอดแนวชายแดน 

ประกอบดวยสภาพความแตกตางของสภาพโครงสรางทางภูมิศาสตรชนิดของปาและสัตวปานานาชนิด 

นักทองเที่ยวชาวตางประเทศสนใจมากชอบมาศึกษาวถิีชีวิตของสัตวตางๆ  เชน นก โดยไดมาพกัเปนแรม

เดือน   
 

 อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา   ไดรับการจัดตั้งเปนอุทยานแหงชาติลําดับที ่49 ของประเทศ

ไทยเปนหมูเกาะนอยใหญกลางทองทะเลอันดามนัที่เรียงรายกระจัดกระจายตั้งแตเขตอําเภอละง ู อําเภอทุง

หวา จังหวัดสตูล เร่ือยไปจนจรดอําเภอปะเหลียน จงัหวัดตรัง ครอบคลุมพื้นที่ชายฝงทะเลและเกาะนอยใหญ 

โดยมีเกาะที่สาํคัญเรียงจากเหนือไปใตคือ เกาะเหลาเหลียงเหนือ เกาะเหลาเหลียงใต เกาะเบ็ง เกาะเภตรา 

เกาะตากใบ เกาะกลวย เกาะตุงก ูเกาะละมะ เกาะบุโหลนขี้นก เกาะบโุหลนใหญ เกาะบุโหลนไมไผ เกาะไมไผ 

เกาะเขาใหญ เกาะลิด ี 
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 แหลมตันหยงโปและหาดทรายยาว  ตัง้อยูทางปากอาวสตูล หางจากสี่แยกเจะบลิังประมาณ   7    

กม. ลักษณะเปนแหลมยื่นล้าํไปในทะเลอนัดามนั มหีมูบานชาวประมงและหาดทรายขาวสะอาดยาวเหยียด 
 

 หาดปากบารา  ตั้งอยูหางจากอําเภอละงู 10 กิโลเมตร มีทาเทียบเรือประมงและเปนจุดลงเรือ

ของนักทองเทีย่วทีจ่ะเดินทางไปยังเกาะตาง ๆ มทีิวสนทีร่มร่ืนขึ้นอยูตามริมหาดทรายขนานไปกับถนนสายละงู 

– ปากบารา มทีี่พกัของเอกชนไวบริการนักทองเที่ยว 
 

 น้ําตกวงัสายทอง  ตัง้อยูที่ตําบลน้ําผุด อําเภอละงู สามารถเดนิทางโดยรถยนตได 2 ทาง คอื 

ทางอําเภอละงู ตรงขามทางแยกจากถนนสายสตูล – ละงู ที่สามแยกบานโกตา ตําบลกําแพง จากจุดนีถ้ึง

น้ําตกระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร อีกทางหนึ่งคือ ทางอําเภอทุงหวา ตรงสามแยกสะพานวา ตําบลปาแก

บอหิน ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร 
 

 น้ําตกธาราสวรรค เปนน้ําตกที่มีความสวยงามอีกแหงหนึง่มีถงึ 5 ชัน้ ตั้งอยูที่ตาํบลควนกาหลง 

อยูหางจากที่วาการอําเภอควนกาหลง 12 กิโลเมตร การเดินทางสะดวกใชเสนทางจากสามแยกนิคมฯ ผาน

ที่วาการอาํเภอควนกาหลงแยกเขาทางซอย 10  
 

 น้ําตกปาหนนั มีตนน้ํามาจากภูเขากะหมิง ตั้งอยูที่ตําบลทุงนุย อําเภอควนกาหลง มีระยะทาง

จากตัวเมืองสตูล ประมาณ 39 กิโลเมตร เปนน้าํตกทีย่ังไมไดรับการตกแตงดวยวทิยาการสมยัใหม แตมีการ

สรางเขื่อนผลติพลังงานไฟฟาขนาดยอมอยูในบริเวณน้าํตก ซึง่สงผลใหทัศนียภาพบริเวณนั้นเปลี่ยนแปลงไป

บาง อยางไรก็ตามธรรมชาติแท ๆ ของปาและภูเขายงัคงอยูอยางครบถวนสายน้าํจากน้าํตกปาหนันยังไหล

อยางสม่ําเสมอ 

 น้ําตกธารปลวิ ตนน้าํเกิดจากเขาลงุเครอะในเขตจังหวดัตรัง – สตูล เปนน้าํตกที่สวยงามอีกแหง

หนึง่ของจงัหวดัสตูล อยูหมูที่ 7 ตําบลทุงหวา อําเภอทุงหวา หางจากที่วาการอําเภอ 14 กิโลเมตร   มีลักษณะ

เปน 2 ชัน้ ชัน้ลางเปนแองน้ําขนาดกวาง 40 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร รอบ ๆ บริเวณรมร่ืนดวยพันธุไม

หลากหลาย   
 

 ถ้ําเจ็ดคด  ตัง้อยูหมูที ่5  ตําบลปาลมพฒันา  กิ่งอาํเภอมะนัง  เปนถ้ําขนาดใหญ กวาง 70-80 

เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร บางชวงสูง 100-200 เมตร มีหนิงอกหนิยอยสวยงามมาก มีคลองใหญทะลุ

ภูเขาเหมาะแกการลองเรือเที่ยวถ้ํา ชาวบานเปลีย่นชื่อใหมวา  “ ถ้ําสตัคูหา “ มี 7 ชัน้    
 

 ถ้ําภูผาเพชร  เปนถ้ําขนาดใหญ มหีินงอกหนิยอยสวยงามมาก ภายในถ้ํามีลักษณะเปนหองโถง

แบบโรมันหลายหอง บริเวณกลางถ้ําเปนลานกวาง มองข้ึนไปดานเพดานถ้ํา จะเห็นความสวยงามของหนิงอก

หินยอยงามระยิบระยับ เหมอืนประดับดวยเพชร อยูในทองที่กิง่อําเภอมะนงั  
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 ถ้ําลอดปูยู     ตั้งอยูบริเวณตอนใตของเขายะเกง ในเขตอําเภอเมืองสตูล      มีลกัษณะสวยงาม 

เพดานถ้ํา  ประกอบดวยหนิงอกหนิยอยทีง่ดงาม  ระหวางสองฝงคลองปูยูประกอบไปดวยพนัธไมปาชายเลนที่

ยังอุดมสมบูรณ 
 

 ถ้ําวังกลาง   ตั้งอยูหมูที ่ 3  ตําบลปาแกบอหิน  อําเภอทุงหวา  เปนถ้าํที่งดงามมาก    ภายในถ้าํ

มีธารน้าํไหล  สามารถลองเรือชมความงามของหนิงอก   หนิยอย   และยังมีภาพวิจติรตระการตาทางธรรมชาติ

มากมาย  โดดเดนอยูบนผนงัถ้ําอยางที่ไมเคยพบที่ใดมากอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

เดือน งานเทศกาลและประเพณ ี

มกราคม วันตรุษอีดิลอัฎฮา (รายอฮัจยี) 

งานตกปลา “ บาราฟชช่ิงคพั  “  

กุมภาพนัธ งานวิง่ผลัดมหาสมทุรสูมหาสมุทร 

งานแขงขันวาวประเพณีจงัหวัดสตูล 

งานตกปลา “พญาวงัเกมส” 

มีนาคม งานประเพณแีละกาชาดจังหวัดสตูล 

เมษายน งานอนุรักษมรดกไทย 

งานเทศกาลสงกรานต  ( สรงน้าํพอแก วัดดุลยาราม) 

พฤษภาคม งานมหกรรมอาหารทะเลและอาหารจานเด็ด 

งานประเพณลีอยเรือของชาวเลเกาะหลีเปะ ( คร้ังที่ 1 ) 

กรกฏาคม งานวนัจําปาดะ  อําเภอควนโดน 

สิงหาคม แขงขันจักรยานเสือภูเขา 

กันยายน งานวนัขาวโพดหวาน  กฬีาพื้นบาน อาหารพื้นเมือง อําเภอทาแพ 

งานเทศกาลโรตีของดีเมืองสตูล 

ตุลาคม งานประเพณถีือศีลกินเจ 

งานประเพณลีากพระ 

งานประเพณลีอยกระทง 

งานแขงขันเรอืประเพณี  อําเภอทุงหวา 

วันตรุษอีดิลฟตรี (รายอปอซอ) 

พฤศจิกายน โครงการรักษเล  รักษปา  รักษาสิ่งแวดลอม 

งานประเพณลีอยเรือของชาวหลีเปะ ( คร้ังที ่2 ) 

ธันวาคม งานวิง่ยอนรอยประวัติศาสตรเกาะตะรุเตา 

 

 

 

 

 

 

งานเทศกาลและงานประเพณีประจําปของจังหวัด



 

 

 

 

 

 

1. ปญหาเรื่องน้าํ  (ที่มา  :  โครงการชลประทานสตูล,2549) 
  สภาพปญหา 

 จังหวัดสตูลมปีญหาเรื่องน้าํ   ทั้งเรื่องน้าํทวมและภัยแลง    น้ําเพื่อการเกษตรในฤดแูลง    สาเหตุ

มาจากสภาพพื้นที่ของจงัหวัดที่เปนภูเขาทางดานทิศตะวันออก  และลาดเอียงไปทางทิศตะวนัตก ลาดชนัมาก  

ในฤดูฝน     น้าํจะหลากลงทะเลไปอยางรวดเร็ว     กอใหเกิดอุทกภัยอยางฉับพลนั     สวนในฤดูแลงราษฎรจะ

ประสบปญหาขาดแคลนน้ํา   ทัง้น้ําเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค  เนื่องจากไมมอีางเกบ็น้าํ   มีเฉพาะฝาย

กระสอบทรายที่ราษฏรทาํไวแกปญหาภัยแลงเปนการชัว่คราว  เทานัน้ 
  แนวทางแกไข 

 จากสภาพปญหาเรื่องน้าํ  ซึ่งเกิดจากการขาดแคลนน้าํในฤดูแลง     และการเกิดอทุกภัยในฤดูฝน

นี้  จึงมีความจําเปนอยางยิง่ที่จะตองมียทุธศาสตร  ในการพัฒนาแหลงน้าํ   และการจัดเก็บน้าํ    โดยมีแนวคิด

วา “จะทาํอยางไร   จงึจะพฒันาแหลงน้ํา   และจัดการน้ําใหเต็มศักยภาพในพื้นที่ของจังหวัดสตูล  เพื่อบรรเทา

ปญหาการเกดิอุทกภัย    และแกไขปญหาการขาดน้ํา     โดยที่ไมมีผลกระทบตอสิทธิการใชน้าํดานทายลุมน้าํ”  

ในการแกปญหาดังกลาว   โครงการชลประทาน      สํานกังานชลประทานที่  16  กรมชลประทาน       ไดมีการ

พิจารณาวางแผนงาน/โครงการ  ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  เพื่อดําเนินการกอสรางอางเก็บน้ํา  ดังนี ้
 แผนงานระยะสั้น/กลาง (1-5 ป) 

1) ปรับปรุงระบบสงน้าํเดิมทีม่ีอยูใหสามารถใชงานไดดีตลอดป 
2) กอสรางสถานสีูบน้ําดวยไฟฟา 

3) กอสรางอางเกบ็น้ําขนาดเล็ก  บนเกาะและพื้นที่ดินบนบกที่มีความเหมาะสม 

4) กอสรางทํานบซองปองกนัน้าํเค็ม 

5) กอสรางฝายตนน้าํ  ตามแนวพระราชดาํริ 
 แผนงานระยะยาว (5-10 ป)  โครงการกอสรางอางเก็บน้ําขนาดกลาง 

1) โครงการอางเก็บน้าํคลองชาง   หมูที่ 8   ตําบลทุงนุย   อําเภอควนกาหลง   ความจปุระมาณ   

31.7 ลานลกูบาศกเมตร มพีื้นที่ที่ไดรับประโยชนประมาณ 40,000 ไร  ราคากอสรางประมาณ 308,000,000  บาท 

2) โครงการอางเก็บน้าํคลองลาํโลน   (อันเนือ่งมาจากพระราชดําริ)    ตําบลน้ําผุด    อําเภอละง ู 

 ความจุประมาณ  83.5  ลานลูกบาศกเมตร    เพื่อใชในการสงน้าํชวยเหลือพื้นที่เพาะปลูกประมาณ    70,000  

ไร    ราคาคากอสรางประมาณ  760,000,000  บาท 

3) โครงการอางเก็บน้าํคลองยาบน (ลําโลนนอย)  ตําบลปาลมพฒันา  กิ่งอาํเภอมะนัง  ความจ ุ

 

ปญหาและความตองการ 
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ประมาณ  21  ลานลูกบาศกเมตร  เพื่อใชในการสงน้าํชวยเหลือพื้นที่เพาะปลูกประมาณ  22,000  ไร  ราคาคา

กอสรางประมาณ  490,000,000  บาท 

4) โครงการอางเก็บน้าํเขาไคร    ตาํบลควนกาหลง    อําเภอควนกาหลง   ความจุประมาณ  33   

ลานลูกบาศกเมตร    เพื่อใชสงน้าํในการชวยเหลือพืน้ทีเ่พาะปลกูประมาณ   28,000   ไร        ราคาคากอสราง

ประมาณ  550,000,000  บาท 

นอกจากโครงการกอสรางอางเก็บน้าํทัง้    4    แหงนี้แลว       ยังมีพืน้ที่ที่มีศกัยภาพที่เหมาะสมที ่

สามารถกอสรางอางเก็บน้าํอื่น ๆ  อีก  ขณะนี้อยูระหวางการศึกษารายละเอยีด 
 

2. ปญหาดานการทองเที่ยว  (ที่มา : ศูนยการทองเทีย่วกีฬาและนนัทนาการจังหวัดสตูล) 
สภาพปญหา 
เนื่องจากแหลงทองเที่ยวทางจงัหวัดสวนใหญอยูในเขตพื้นที่ปาสงวน        และอทุยานแหงชาติ   

ซึ่งเปนพืน้ทีโ่ซนบริการบางสวน นาจะเปดโอกาสใหเอกชนมาเชาลงทนุได  ภายใตความควบคุมอยางเครงครัด

ของทางราชการ  เพื่อพฒันาใหสามารถแขงขันกับประเทศเพื่อนบานได  ในปจจุบนัจังหวัดสตูลมีเพียงทางผาน

ไปสูเกาะลงักาวีของมาเลเซยีเทานัน้       และในชวงที่ผานมาทางมาเลเซียไดยื่นขอเสนอจะจัดทัวรเขามาเที่ยว

ทะเลในพืน้ที่สตูล    ในลักษณะเชามาเยน็กลับ    โดยพกัคางคนืที่เกาะลังกาว ี    แตปรากฏวาสิง่อํานวยความ

สะดวก  และที่พกัของไทยไมอาจรองรับได 

 การทองเทีย่วทางทะเลของจังหวัดสตูลในรอบ 1 ป  สามารถทองเที่ยวไดระยะเวลา  6    เดือน 

เทานัน้  อีก  6  เดือนเปนหนามรสุม  การคมนาคมทางทะเลไมสะดวก 

 โครงสรางพื้นฐานในเรื่องทีพ่ักและสิง่อํานวยความสะดวกของจงัหวดัสตูล      ยังไมดีและมีไม 

เพียงพอกบันกัทองเทีย่ว 

 การทองเทีย่วทางบก    เชน  น้าํตก   โบราณสถาน    ส่ิงอํานวยความสะดวกในตวัเมือง     ยงั 

ไมไดรับการสงเสริมและสนบัสนุนนอย    ทําใหไมสามารถดึงดูดนักทองเทีย่วไดเทาที่ควร 
  แนวทางแกไข 

1. แกกฎระเบียบในการขอใชพืน้ที่ในเขตปาสงวนและเขตอุทยานแหงชาติ 
2. จัดประชุมสัมมนาผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวสตลู           รวมกับผูประกอบการธุรกิจการ 

ทองเที่ยวประเทศมาเลเซีย  และจังหวัดสงขลา  เพื่อประสานความรวมมือและเพิ่มศักยภาพดานการทองเที่ยว 

3. จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวบนบกใหมากขึ้น 

4. หาแนวทางใหนักทองเที่ยวทีม่าเที่ยวทางทะเล     และไดมีโอกาสทองเทีย่วบนบกดวย     โดยจัด 

โปรแกรมการทองเทีย่วบนบกในราคาพิเศษ 

5. สงเสริมสนับสนุนใหนกัลงทนุมาประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวมากขึ้น   โดยเฉพาะการลงทุน 

ที่เปนโครงสรางพืน้ฐาน 
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3. ปญหาดานการศกึษา (ที่มา : สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาจงัหวัดสตูล) 
สภาพปญหา 
ปญหาการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  เมื่อพิจารณาจากผลการดําเนินงานของสาํนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาสตูล  พบวาในระดับประถมศึกษามีอัตราการออกกลางคันรอยละ  1.64  ระดับมัธยมศึกษามี

อัตราการออกกลางคนัรอยละ 0.83  อัตราการเขาเรียนตอระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานรอยละ 93  ซึง่อาจจะมี

สาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกจิ สังคม และการใหความสาํคัญตอการศึกษาตอของประชาชน ในดานคุณภาพ

การศึกษา  พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  วทิยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และ

ภาษาไทยอยูในระดับตํ่ากวาเปาหมายที่กระทรวงศึกษาธกิารกําหนด  ซึง่อาจจะมีสาเหตุมาจาก มีครูผูสอนตํ่า

กวาเกณฑ 294 ตําแหนง ครูผูสอนมีความรู ทักษะการจัดการเรียนรูทีย่ึดผูเรียนเปนสําคัญไมเพียงพอ  ขาด

แหลงเรียนรูภายในสถานศกึษา  โดยเฉพาะอยางยิง่เครือ่งมือ  และแหลงเรียนรูดานเทคโนโลยี รวมทัง้

โครงสรางพื้นฐานที่จําเปนทัง้ในสวนของครุภัณฑคอมพิวเตอร อาคารเรียน  สวม  สนามกีฬา  เครือขาย  

อินเทอรเน็ต   

ประกอบกับปจจุบันนี้จังหวดัสตูลไมมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา    ทําใหนักเรียนเดินทาง 

ไปศึกษาตอในตางจังหวัด  จังหวัดสตูลไดพยายามผลักดันใหมกีารจัดตั้งมหาวทิยาลัยขึ้นในจงัหวดัอยางตอเนื่อง 
 แนวทางแกไข 
 (1)  ประชาสมัพันธสงเสริมประชาชนใหความสาํคัญตอการศึกษาตอทั้งในระดับข้ันพื้นฐาน  และ

การศึกษาเพื่ออาชีพสวนทองถิน่      

(2)  สนับสนุนใหมีการพัฒนาบุคลากร  เพือ่ใหมีความรูความชาํนาญในดานการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูทีย่ึดผูเรียนเปนสําคัญ  และปลูกฝงการดําเนินชวีติตามหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

 (3)  สงเสริมใหองคกรเอกชน  ชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนบัสนุนหรือรวมในการจัด

การศึกษาทัง้ในและนอกระบบ 

 (4)  จัดสรรงบประมาณ  เพื่อใหสถานศกึษาอยางนอยตําบลละหนึง่แหงมีหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร  และสามารถเชื่อมโยงเครือขายอินเตอรเน็ตไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

(5)  เรงรัดใหผูรับผิดชอบในการวางเครือขายอินเตอรเนต็ใหกับสถานศึกษา  วางระบบการ

เชื่อมโยงเครือขายอินเตอรเน็ตที่สามารถใชงานไดดีใหกบัสถานศึกษาทุกแหง 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
1.  วสิัยทศัน 
  “เปนเมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศ    การเกษตรยั่งยนื  เมืองทาฝงอนัดามนั บนพืน้ฐานการศึกษา

และคุณภาพชวีิตที่มัน่คง” 

 

2.  ประเด็นยทุธศาสตร 
 

1.   การอนุรักษฟนฟูและการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2.   สรางความเขมแข็งใหกบัเกษตรกรและการทําการเกษตรที่ไมเกิดปญหากับทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

3.   การพัฒนาผลิตภัณฑชมุชน  สงเสริมการตลาด  และระบบ Logistic ยกระดับรายไดของคนใน

ชุมชน 

4.   การสงเคราะหครอบครัวผูดอยโอกาส  ผูไดรับผลกระทบจากปญหาความไมสงบ การสงเสริม

การศึกษาและการพัฒนาอาชีพ 

5.   การบรหิารจัดการบานเมืองที่ด ี
 

3.  รายละเอยีดประเด็นยทุธศาสตร 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การอนุรักษฟนฟูและการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
     เปาประสงค 
 1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมีการนาํไปใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ  และการ

อนุรักษใหคงอยูอยางยัง่ยนืโดยชุมชนมีสวนรวม 
 กลยทุธหลัก 
 1)  สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเพื่อการอนุรักษพัฒนาและฟนฟทูรัพยากรธรรมชาติฯ 

 2)  สรางกลไกการใชประโยชนรวมเพื่อปองกนัหรือลดขอขัดแยงในการใชประโยชน

ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

 3)  พัฒนาทรพัยากรธรรมชาติในทองถิน่มาใชเปนฐานการผลิตทางการเกษตรใหเกดิประโยชนสูงสุด 
 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่  2    สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและการทาํการเกษตรที่ไมเกดิ

ปญหากับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
       เปาประสงค 
 1) เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมูลคาการผลิตและรายไดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

วิสัยทัศนจังหวัดสตูล 
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 กลยทุธหลัก 
 1)  สนับสนุนและสงเสริมเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรรายยอยในภาคเกษตร 

 2)  สงเสริมใหทําการเกษตรบนพืน้ที่สงูที่ไมเกิดปญหากบัทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่  3      การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน  สงเสริมการตลาดและระบบ 

Logistic ยกระดับรายไดของคนในชุมชน 
      เปาประสงค 
 1) สงเสริมการสรางแผนผลติภัณฑชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนที่เขมแข็งและเปนฐานรายไดเพือ่

ยกระดับรายไดของคนในชมุชน 
 กลยทุธหลัก 
 1)  พัฒนาผลติภัณฑที่เขมแข็งและเปนฐานรายไดเพื่อยกระดับรายไดของคนในชุมชน 

 2)  สงเสริมการสรางแผนผลติภัณฑชุมชนในลักษณะ Supply  Chain  เปน Cluster 
 

   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  การสงเคราะหครอบครัวผูดอยโอกาส  ผูไดรับผลกระทบจากปญหา

ความไมสงบ  การสงเสริมการศึกษาและการพัฒนาอาชพี 
       เปาประสงค 
 1)  ผูดอยโอกาส ผูไดรับผลกระทบจากปญหาความไมสงบ การสงเสริมการศึกษาและการพฒันา

อาชีพ 
 กลยทุธหลัก 
 1)  สงเคราะหครอบครัวผูดอยโอกาส 

 2)  สนับสนุนการศึกษาแกเยาวชนเพื่อการพัฒนาชุมชน 

 3)  สงเสริมสงเคราะหพัฒนาอาชพีที่สอดคลองกับตลาด 

 4)  สงเคราะหครอบครัวที่ไดผลกระทบจากปญหาความไมสงบ จชต. 
 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
 เปาประสงค 
 1)  ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกจากการบริการภาครัฐเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางรัฐกับ

ประชาชน 
 

 กลยทุธหลัก 
 1)  สนับสนุนการจัดบริการเพื่ออํานวยความสะดวกประชาชน 

 2)  สงเสริมการจัดตั้งเคาเตอรรับบริการ 

 3)  สนับสนุนการจัดบริการโดยใชระบบดิจิตอล 

 4)  สรางความสัมพนัธระหวางรัฐกับประชาชน 
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