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บทที่ 2 ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational & Environmental Health Profile) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่  

1.1 ที่ตั้ง อาณาเขต และพรมแดน 

 ๑.๑.๑ ที่ตั้ง 

นราธิวาส เดิมชื่อ “มะนาลอ”เป็นหมู่บ้านขึ้นอยู่กับเมืองสายบุรี ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงโอนไป
ขึ้นอยู่กับเมืองระแงะ ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งในการปกครอง 7 หัวเมือง โดยมีประวัติศาสตร์ของจังหวัดนราธิวาส ดังนี้ 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (พ.ศ. 2325 -2353) ได้แบ่งเขต 
การ ปกครองบริเวณชายแดนภาคใต้ ออกเป็น 7 หัวเมือง คือ เมืองปัตตานี เมืองหนองจิก เมืองยะลา เมือง 
รามัน เมืองระแงะ เมืองสายบุรี และเมืองยะหริ่ง โดยมีเจ้าเมืองเป็นผู้ปกครองในปี พ.ศ. 2444 (ร.ศ.120)  
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาล 
และให้หัวเมืองทั้ง 7 หัวเมือง อยู่ในความปกครองของเทศาภิบาล เมื่อปี 2449 (ร.ศ.125) พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้ยุบหัวเมืองทั้ง 7 เหลือแค่เพียง 4 หัวเมือง และให้ขึ้นอยู่  
กับมณฑลปัตตานี คือ  

  1. เมืองปัตตานี ประกอบด้วย หนองจิก ยะหริ่ง และปัตตานี 
  2. เมืองยะลา    ประกอบด้วย รามัน และยะลา 
  3. เมืองสายบุรี   
                     4. เมืองระแงะ 

 ส าหรับหัวเมืองประเทศราช 4 เมือง ได้แก่ กลันตัน ตรังกานู ไทรบุรี (เคดาห์) และเปอร์ลิศอังกฤษ  
เข้ายึดครอง ในปี พ.ศ. 2452 (ค.ศ. 1909) หมู่บ้านมะนาลอ ซึ่งขึ้นกับเมืองระแงะ มีความเจริญและ 
เป็นชุมชนที่หนาแน่นมากกว่าตัวเมืองระแงะ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  
ได้เสด็จพระราชด าเนินมาเยี่ยมราษฎรภาคใต้ เมื่อ พ.ศ. 2458 และทรงมีพระราชด าริให้ย้ายศาลาว่าการเมือง
ระแงะ มาตั้งอยู่บ้านมะนาลอ และได้พระราชทานชื่อเมืองว่า“เมืองนราธิวาส” ค าว่า “นราธิวาส” มาจาก
ค าสนธิ ระหว่าง นร + อธิวาส ซึ่งแปลว่า ที่อยู่ของคนดี 

 ในปี พ.ศ. 2476 ได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วย ระเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม “เมือง
นราธิวาส” จึงได้รับการจัดตั้งเป็น “จังหวัดนราธิวาส” มาจนถึงปัจจุบัน 

สัญลักษณ์จังหวัด 
เป็นรูปเรือใบแล่นกางใบตรงกลางใบมีรูปช้างเผือกประดับเครื่องคชาภรณ์อยู่ใน
วงกลมมีความหมายดังนี้ 
รูปเรือใบแล่นกางใบ หมายถึง ที่ตั้งอยู่ริมทะเลมีการค้าขายการประมงและการติดต่อ
กับประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียง 
ในเรือมีรูปช้างเผือกประดับเครื่องคชาภรณ์อยู่ในวงกลม หมายถึง ช้างส าคัญคู่บุญ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชื่อว่า“พระศรีนรารัฐราชกิริณี” 
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ต้นไม้ประจ าจังหวัด 

คือ ตะเคียนชันตาแมว (Balanocarpus heimit King) เป็นไม้มงคลประจ าจังหวัด
นราธิวาส พบมากบนภูเขาสูงในป่าเขตจังหวัดนราธิวาส เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เนื้อไม้
ใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน เช่น ท าเสารอดตง ขื่อใช้ต่อเรือท าหมอนรองราง
รถไฟเครื่องแต่งบ้านเสาเขื่อนท าเรือใบเรือส าเภาเดินทะเล  เสากระโดงเรือชันของไม้
ชนิดนี้มีราคาสูงใช้ผสมน้ ามันทาไม้และน้ ามันชักเงาอย่างดีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นสูง  
30-40 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มล าต้นเปลาตรงเปลือกสีน้ าตาลเข้มล่อนเป็นสะเก็ดมีชัน

สีขาวใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปใบหอกหรือรูปดาบปลายแหลมโคนสอบดอกสีขาวกลิ่นหอมออกเป็นช่อตาม
ง่ามใบและปลายกิ่งออกดอกช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 

ดอกไม้ประจ าจังหวัด 

คือ ดอกบานบุรีเหลือง (Allamanda cathartica) ต้นเป็นพุ่มโคนล าต้นแข็ง ปลายกิ่ง
อ่อนโค้งดอกสีเหลืองสดออกเป็นช่อลักษณะทั่วไปเป็นไม้เถาเล็กยาวกว้างปลายแหลม
ดอกคล้ายดอกผักบุ้งสีม่วงสีเหลืองหรือสีแสดตามพันธุ์กลิ่นหอมอ่อนออกดอกตลอดปี
  

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ 

  ๑) พระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ ตั้งอยู่ชายทะเลบริเวณเขาตันหยง ต าบลกะลุวอเหนือ 
อ าเภอเมืองนราธิวาส ตามทางหลวงสายอ าเภอเมืองนราธิวาส - ตากใบ  
  ๒) พระพุทธทักษิณม่ิงมงคล เป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาประทับนั่งกลางแจ้งที่ขนาด
ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ประดิษฐาน ณ วัดเขากงมงคลมิตรประดิษฐาราม ต าบลล าภู อ าเภอเมืองนราธิวาส  
ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปตามถนนสายนราธิวาส อ าเภอระแงะ ประมาณ 9 กิโลเมตร  
  3) หาดนราทัศน์ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ห่างจากศาลากลางจังหวัด 2 กิโลเมตร 
เป็นหาดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ยาวประมาณ 4-5 กิโลเมตร มีทรายขาวละเอียดสลับกับทิวสนเป็นแนวยาว 
                4) มัสยิดกลางประจ าจังหวัดนราธิวาส อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 2 กิโลเมตร 
เป็นมัสยิดกลางที่ก่อสร้างได้สมบูรณ์แบบและงามสง่าแห่งหนึ่ง 
     5) น้ าตกมีหลายแห่ง คือ 
  - น้ าตกปาโจ  ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอบาเจาะ 
  - น้ าตกสิรินธร  ตั้งอยู่ที่ต าบลโล๊ะจูด อ าเภอแว้ง 
 - น้ าตกฉัตรวาริน  ตั้งอยู่ที่ต าบลโต๊ะเด็ง อ าเภอสุไหงปาดี 
 - น้ าตกซีโป   ตั้งอยู่ที่ต าบลเฉลิม อ าเภอระแงะ 
     6) ป่าพรุโต๊ะแดง เป็นป่าพรุที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 209,900 
ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 อ าเภอ คือ อ าเภอตากใบ อ าเภอสุไหงปาดี และอ าเภอสุไหงโก -ลก อยู่ห่างจากอ าเภอ    
สุไหงโก-ลก ประมาณ 10 กิโลเมตร ป่าพรุโต๊ะแดงเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่ามากกว่า 200 ชนิด               
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ซึ่งมีหลายชนิดที่หายาก ได้แก่ แมวป่าหัวแบน เสือไฟ กระรอกบินแก้มแดง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีพรรณไม้              
อีกกว่า 400 ชนิด 
 
        7) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา ตั้งอยู่บริเวณทิวเขาสันกาลาคีรี อันเป็นแนวชายแดน
ไทย-มาเลเซีย มีพ้ืนที่รับผิดชอบประมาณ 270,725 ไร่ ประกอบด้วย ผืนป่าดงดิบที่สมบูรณ์ 2 ส่วน คือ             
ป่าฮาลา ในเขตอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส และป่าบาลา ในเขตอ าเภอแว้ง 
อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ช่วงเดือนที่เหมาะแก่การมาท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮา
ลาบาลา คือ ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนกันยายน ซึ่งจะมีฝนตกไม่มาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑ แสดงอาณาเขตและพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดนราธิวาส 

๑.๑.๒ อาณาเขต 

จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดชายแดน ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลด้านตะวันออกของแหลมมลายู ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ 1,149 กิโลเมตร และทางรถไฟ 1,116 กิโลเมตร 
  ทิศเหนือ จดจังหวัดปัตตานีและอ่าวไทย  
  ทิศตะวันออก จดประเทศมาเลเซีย 
  ทิศใต้  จดอ่าวไทย และประเทศมาเลเซีย 
  ทิศตะวันตก จดจังหวัดยะลา 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์ม ก 

รายงานข้อมลูด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational & Environmental Health Profile) 

 

 

๑.๑.๓ ข้อมูลการปกครอง 

อ าเภอ 
ต าบล หมู่บ้าน อบจ. อบต. เทศบาล อปท. 

(แห่ง) (หมู่) (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) 

 เมืองนราธิวาส 7 63 1 5 2 7 

 ระแงะ 7 61 - 7 2 9 

 สุไหงโก-ลก 4 19 - 2 2 4 

 ตากใบ 8 52 - 7 1 8 

 รือเสาะ 9 72 - 9 1 10 

 สุไหงปาดี 6 50 - 6 1 7 

 แว้ง 6 46 - 6 2 8 

 บาเจาะ 6 46 - 6 2 8 

 ยี่งอ 6 40 - 6 1 7 

 เจาะไอร้อง 3 33 - 3 0 3 

 ศรีสาคร 6 35 - 6 1 7 

 จะแนะ 

 สุคิริน 

4 

5 

31 

41 

- 

- 

4 

5 

0 

1 

4 

6 

รวมทั้งจังหวัด 
77 589 1 72 16 88 

ตารางที่ ๑ แสดงพื้นที่การปกครองจังหวัดนราธิวาส 

 จังหวัดนราธิวาสแบ่งการปกครองภูมิภาคเป็น ๑๓ อ าเภอการปกครองท้องที่ ๗๗ ต าบล ๕๘๙ 
หมู่บ้าน และมีการจัดการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 
 ๑. รูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวน ๑ แห่ง โดยใช้พื้นที่ทั้งจังหวัด 
 ๒. รูปแบบเทศบาลใช้พ้ืนที่ต าบลทั้งต าบล แต่เทศบาลบางแห่งใช้พ้ืนที่ไม่ครบทั้งพ้ืนที่ต าบลปัจจุบัน  
มีจ านวน ๑๖ เทศบาลแยกเป็นเทศบาลเมืองจ านวน ๓ แห่ง เทศบาลต าบลจ านวน ๑๓ แห่ง 
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 ๓. รูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบลใช้พ้ืนที่ต าบลทั้งต าบลและบางแห่งรวมพ้ืนที่ต าบลอ่ืนหรือพ้ืนที่
ติดเขตเทศบาลมีจ านวน ๗๒ แห่ง 

ที่มา: ที่ท าการปกครองจังหวัดนราธิวาส  
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

 ๑.๑.๔ การคมนาคม 

 

 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ & ภูมิอากาศ 

๑.๒.๑ ภูมิประเทศ 

พ้ืนที่ของจังหวัดนราธิวาส เป็นป่าและภูเขาประมาณ 2 ใน 3 ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีภูเขาหนาแน่นแถบ
ทิศตะวันตกเฉียงใต้จดเทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่งเป็นแนวกั้นพรมแดนไทย -มาเลเซีย ลักษณะของพ้ืนที่มีความ
ลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก พ้ืนที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและเป็นที่ราบลุ่ม
บริเวณแม่น้ า 4 สาย คือ แม่น้ าสายบุรี แม่น้ าบางนรา แม่น้ าตากใบ และปลายแม่น้ าโก -ลก มีพ้ืนที่เป็นพรุ
จ านวนประมาณ 361,860 ไร่  
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๑.๒.๒ ภูมิอากาศ 
ฤดูกาล 

 ลักษณะอากาศทั่วไป จังหวัดนราธิวาสอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดประจ าเป็นฤดูกาล 2 ชนิดคือ 
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็น ลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย จึงพาเอาไอน้ าและความ
ชุ่มชื้นมาสู่ประเทศไทยระหว่างกลางเดือน พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมท าให้มีฝนตกชุกทั่วไป แต่เนื่องจาก
เทือกเขาตะนาวศรีซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกกั้นกระแสลมไว้ท าให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและจังหวัดนราธิวาสมีฝน
น้อยกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลม ลมมรสุมอีกชนิด หนึ่งคือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลม
เย็นและแห้งจากประเทศจีนพัดปกคลุมประเทศไทยระหว่างกลางเดือน ตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ท าให้
ภาคต่าง ๆ ทางตอนบนของประเทศตั้ งแต่ภาคกลางขึ้นไปมีอากาศหนาว แต่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ลงไปรวมถึงจังหวัดนราธิวาสกลับมีฝนตกชุกเพราะลมมรสุมนี้พัดผ่านอ่าวไทย จึงพาเอาไอน้ า
และความชุ่มชื้นมาสู่ภาคใต้ของประเทศไทย อากาศจึงไม่หนาวเย็นดังเช่นภาคอ่ืน ๆ ที่อยู่ทางตอนบนของ
ประเทศ แต่อาจมีอากาศเย็นเป็นครั้งคราว ฤดูกาล เนื่องจากจังหวัดนราธิวาสตั้งอยู่ในภาคใต้ตอนล่างสุด ซึ่ง
เป็นเขตละติจูดต่ าและอยู่ติดกับทะเล ลักษณะอากาศ ในแต่ละฤดูกาลจึงไม่แตกต่างกันมากนักกับจังหวัดอย่าง
อ่ืนๆไรก็ตามเมื่อพิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศโดยทั่วไปของประเทศไทย ลักษณะอากาศเป็นแบบมรสุม
เขตร้อน แบ่งฤดูกาลออกเป็น 2 ฤดู ได้แก่ 
 (1) ฤดูฝน แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดเอาความชื้นจากทะเลอัน
ดามัน และมหาสมุทรอินเดียเข้ามา ท าให้มีฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมอีกช่วงหนึ่ง คือ ช่วงที่
รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดเอาความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามา ท าให้มีฝนตกชุกในเดือนพฤศจิกายน
ถึงเดือนมกราคม   
 (2) ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน เนื่องจากได้รับลมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็น
ลมร้อนที่พัดมาจากทะเลจีนใต้ ท าให้อากาศโดยทั่วไปร้อนและชื้น 
 อุณหภูมิ 
 จากสภาพภูมิประเทศที่อยู่ติดกับทะเล อุณหภูมิระหว่างฤดูกาลและกลางวันกลางคืนจึงไม่แตกต่างกัน
มากนัก อุณหภูมิโดยเฉลี่ยไม่สูงมากและอากาศไม่ร้อนจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ ๒๗.๑ องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยตลอดปีประมาณ ๓๑.๘ องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 
๒๓.๕ องศาเซลเซียส เดือนที่อากาศร้อนอบอ้าวที่สุดคือเดือนเมษายน  
 ฝน 

จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกจัดว่าเป็นจังหวัดที่ มีฝนชุกเกือบตลอดปี 
เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงใต้และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 
๒,๔๕๗.๖ มิลลิเมตร มีฝนตกหนักประมาณ ๑๖๙ วัน เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนนธันวาคม มีฝนเฉลี่ย
ประมาณ ๕๖๒.๕ มิลลิเมตร และมีฝนตกประมาณ ๒๒ วัน ปริมาณฝนสูงที่สุดที่เคยตรวจวัดได้ใน ๒๔ ชั่วโมง 
เท่ากับ ๖๒๕.๙ มิลลิเมตร 
 พายุหมุนเขตร้อน 
 เนื่องจากจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศและอยู่ติดกับทะเล โดยลักษณะภูมิ
ประเทศแล้วตั้งอยู่ที่ละติจูดต่ าและใกล้เส้นศูนย์สูตร พายุหมุนเขตร้อนมีโอกาสเคลื่อนเข้าใกล้หรือเข้าสู่จังหวัด
น้อยกว่าจังหวัดอ่ืนๆ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ภาคใต้ จังหวัดนราธิวาสจะได้รับ
ผลกระทบเนื่องจากพายุลมแรงและฝนตกหนักด้วยเช่นกัน 
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 ที่ตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดนราธิวาส 
 สภาวะอากาศที่จัดท าขึ้นทั้งหมดนี้ ได้มาจากผลการตรวจของสถานีตรวจอากาศนราธิวาส ซึ่งท าการ
ตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยาต่างๆ วันละ ๘ เวลา คือเวลา ๐๑.๐๐ น. ๐๔.๐๐ น. ๐๗.๐๐ น. ๑๐.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น. ๑๖.๐๐ น. ๑๙.๐๐ น. และ ๒๒.๐๐ น. แล้วส่งรายงานผลการตรวจไปยังกรมอุตุนิยมวิทยาเพ่ือ
รวบรวมและจัดท าข้อมูลสถิติต่อไป 
 สถานีตรวจอากาศนราธิวาส ตั้งอยู่ในเขต อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ๙๖๐๐ หรือที่ละติจูด ๐๖ 
องศา ๒๕ ลิปดาเหนือ และลองจิจูด ๑๐๑ องศา ๔๙ ลิปดาตะวันออก อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ๔ 
เมตร 
หมายเหตุ : ข้อมูลจาก ศูนย์ภูมิอากาศ ส านักงานพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 
1.๓ โครงสร้างประชากร 
 จังหวัดนราธิวาส มีพ้ืนที่ทั้งหมด 4,475.43 ตารางกิโลเมตร มีประชากรจากการส ารวจของ ที่ท าการ
ปกครองจังหวัดนราธิวาส ณ วันที่ ธันวาคม 2560 จ านวน ๗๙๖,๒๓๙คน จ าแนกเป็นเพศชาย ๓๙๓,๘๓๗ 
คน เพศหญิง ๔๐๒,๔๐๒ คน  
 ประชากรจังหวัดนราธิวาส นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 89.05 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 10.74 
นับถือศาสนาคริสต์และอ่ืนๆ ร้อยละ 0.21 มัสยิด 659 แห่ง วัด 75 แห่ง ส านักสงฆ์ 22 แห่ง โบสถ์คริสต์ 4 
แห่ง และศาลเจ้า 4 แห่ง ประชากรใช้ภาษาพูดหลากหลายเพราะมีหลายกลุ่มมาตั้งถ่ินฐาน ในจังหวัดนราธิวาส
ที่มาจากภาคกลางก็จะใช้ภาษาไทยมาตรฐานหากมาจากจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคใต้จะมีส าเนียงพูดหลายส าเนียง
เช่นส าเนียงภาษาไทยใต้ตอนบนภาษาไทยใต้ตอนล่างและยังมีภาษาพูดและส าเนียงที่แปลกไปจากภาษาไทย
ภาคใต้ในจังหวัดอ่ืนๆ มากเป็นพิเศษ คือ ส าเนียงภาษาเจ๊ะเห มีพูดกันมานานและมีอยู่ในกลุ่มคนไทยพุทธ
ดั้งเดิมของจังหวัดนราธิวาส เป็นเอกลักษณ์ประจ าถิ่นของอ าเภอตากใบส าหรับคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม
จะใช้ภาษาซึ่งเรียกว่า “ภาษามลายูถิ่น” หรือเรียกว่า “ภาษายาวี” ในชีวิตประจ าวันคล้ายคลึงกับภาษามลายู
ในประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียและบรูไน 

๑.๓.๑ ข้อมูลทางด้านประชากร (คนไทย) 
ลักษณะข้อมูล ชาย หญิง รวม 

แยกตามเพศ ๓๙๓,๘๓๗ ๔๐๒,๔๐๒ ๗๙๖,๒๓๙ 
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล 
-ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ๓๘๖,๗๘๔ ๓๙๖,๓๘๙ ๗๘๓,๑๗๓ 
-ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ๔๘๐ ๔๓๑ ๙๑๑ 
--ผู้ที่ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู้อ านวยการทะเบียน
กลางก าหนดให้จัดท าขึ้นส าหรับ ลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อใน
ทะเบียนบ้าน) 

๕,๓๒๕ ๔,๙๕๐ ๑๐,๒๗๕ 

-ผู้ที่อยู่ระหว่าการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า) ๑,๒๔๘ ๖๓๒ ๑,๘๘๐ 
ตารางที่ ๒ แสดงข้อมูลประชากรจ าแนกตามเพศและสถานะบุคคลของจังหวัดนราธิวาส ณ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ที่มา : เว็บไซต์ระบบสถิติทางการทะเบียน 
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 ๑.๓.๒ โครงสร้างประชากร จังหวัดนราธิวาส 

 
ภาพที่ ๓ ปิรามิดประชากรจังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๖๐ 

ที่มา : เว็บไซต์ HDC service (Health data center) กระทรวงสาธารณสุข 
 

๑.๓.๓ ข้อมูลทางด้านประชากร (ต่างด้าว) 

จากข้อมูลของส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน ณ เดือนมีนาคม 2560 คนต่างด้าวที่
ได้รับอนุญาตให้ท างานในจังหวัดนราธิวาส มีจ านวนทั้งสิ้น 1,636 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ  
ปีก่อนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างานลดลงจ านวน 1,471 คน คิดเป็นร้อยละ 47.34 คนต่างด้าว  
ที่ได้รับอนุญาตให้ท างานประกอบด้วย  

๑. ประเภททั่วไป จ านวน 91 คน (ร้อยละ 5.56)  
๒. ประเภทพิสูจน์สัญชาติเดิมจ านวน 1,525 คน (ร้อยละ 93.22)  
๓. ประเภทน าเข้า MOU จ านวน 20 คน (ร้อยละ 1.22) 
 
๑.๓.๔ แรงงานไทยในต่างประเทศ 

แรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท างานต่างประเทศในจังหวัดนราธิวาส ไตรมาส 1/2560 
(มกราคม-มีนาคม) มีจ านวน 40 คน แยกเป็นเพศชาย 35 คน เพศหญิง 5 คน เมื่อจ าแนกตามวิธีการเดินทาง 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นคนงานที่ได้รับการต่อสัญญาและได้รับการอนุญาตให้เดินทางกลับไปท างาน (Re-entry) 
จ านวน 24 คน (ร้อยละ 60.00) รองลงมาวิธีเดินทางด้วยตนเองและนายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน วิธีละ 8 คน 
(ร้อยละ 20.00) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า วิธีนายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน มีจ านวน
เพ่ิมขึ้น ยกเว้น วิธีบริษัทจัดหางานจัดส่ง มีจ านวนลดลง ขณะที่วิธีกรมการจัดหางานจัดส่ง และวิธีนายจ้างส่ง
ลูกจ้างไปฝึกงาน มีจ านวนเท่าเดิม 
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1.4 ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม 

 1.๔.1 ข้อมูลเศรษฐกิจ 

  ๑. ภาพรวม : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนราธิวาส(GPP) ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่  
ปี 2555 สาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวของการผลิตภาคเกษตรโดยในปี  2558 มีมูลค่าเท่ากับ 37,678 
ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.14 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ ลดลงจากปี 2556 ที่มีมูลค่า 37,982 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ -2.03 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนราธิวาสมีมูลค่าเป็นล าดับที่ 4 ของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดนรองจากจังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา  

         หน่วย : ล้านบาท 

สาขา 
ปี 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 

ภาคเกษตร 27,630 31,656 17,896 16,386 13,684 11,672 

เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ 26,403 30,527 16,947 15,440 12,784 10,782 

การประมง 1,227 1,129 949 945 900 890 

ภาคนอกเกษตร 24,834 27,983 25,548 24,750 24,298 26,006 

การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 155 169 160 163 179 185 

อุตสาหกรรม 2,791 3,435 2,428 2,389 2,302 1,659 

การไฟฟ้า แก๊สและการประปา 378 397 429 471 499 488 

การก่อสร้าง 2,094 1,954 1,683 1,710 1,628 2,022 

การขายส่งการขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์ จักรยานยนต์ของใช้ส่วนบุคคล
และของใช้ในครัวเรือน 

6,111 6,641 4,202 3,636 3,437 3,525 

โรงแรมและภัตตาคาร 188 217 191 193 144 227 

การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการ
คมนาคม 

993 945 979 896 938 1,036 

ตัวกลางทางการเงิน 1,062 1,153 1,255 1,317 1,447 1,704 

บริการด้านอสังหาริมทรัพย์การให้เช่า 1,442 1,303 1,634 2,042 1,703 1,756 
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สาขา 
ปี 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 

และบริการทางธุรกิจ 

การบริหารราชการแผ่นดินและการ
ป้องกันประเทศรวมทั้งการประกันสังคม
ภาคบังคับ 

3,969 4,589 4,653 3,674 2,450 4,128 

การศึกษา 4,309 5,774 6,365 6,609 7,847 7,316 

การบริการด้านสุขภาพและสังคม 808 840 934 967 1,021 1,232 

การให้บริการชุมชนสังคม และบริการ
ส่วนบุคคลอ่ืนๆ 

471 522 581 633 639 674 

ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 64 43 55 50 66 54 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 52,464 59,639 43,444 41,136 37,982 37,678 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (บาท) 78,349 88,626 64,226 60,527 55,601 54,922 

ประชากร (1,000 คน) 670 673 676 680 683 686 

ตารางที่ 2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนราธิวาสและสัดส่วน ณ ราคาประจ าปี พ.ศ.2553 - 2558 

หมายเหตุ : p = ตัวเลขเบื้องต้น 
Note : p = Preliminary based on annual figure 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

  ๒. โครงสร้างเศรษฐกิจหลักยัง คงพึ่งพาภาคการเกษตรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 

ปี 2555 ภาคการเกษตรมีสัดส่วนร้อยละ 52 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม ลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือเพียงร้อยละ 

30.98 ในปี 2558 เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรหลักโดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน้้ามันที่ปรับตัวลดลง อีกทั้ง

ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า  และภาคการบริการและอ่ืนๆ ก็มีการปรับตัวลดลงจากปี  2557  

โดยภาคอุตสาหกรรม เหลือเพียงร้อยละ4.90ภาคการค้า เหลือเพียง ร้อยละ 9.36 และภาคการบริการและ

อ่ืนๆ เหลือเพียงร้อยละ 54.77 ซึ่งอาจเกิดจากความไม่ไว้วางใจในสถานการณ์ความไม่สงบของพ้ืนที่  
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แผนภูมิที่ ๑ แสดงโครงสร้างเศรษฐกิจ 

ที่มา: ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

   ๓. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ต่อคนมีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2557 จังหวัดนราธิวาสมี
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อคนที่ 55,601 บาท ซึ่งต่้ากว่าระดับภาคที่ 123,684 บาท คิดเป็นล้าดับ
สุดท้ายของภาคใต้ และล้าดับที่ 73 ของประเทศ ลดลงจากปี 2556 ที่มีมูลค่า 60,527 บาท โดยมูลค่าดังกล่าว
เริ่มลดลงตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา สาเหตุส่วนหนึ่งจากรายได้ที่ลดลงจากราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวลดลง  

 
แผนภูมทิี่ ๒ แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน ( Per capita GRP และ GPP) 

ที่มา: ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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  ๔. อัตราการเติบโตเศรษฐกิจ 

 เศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสในระหว่างปี 2553 - 2558มีอัตราการเติบโตลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง โดยชะลอตัวเหลือ 1.2 ในปี 2554 และหดตัวเรื่อยมาเป็น2.00 ในปี 2558ซึ่งต่้ากว่าอัตราการเติบโต

ทางเศรษฐกิจของภาคใต้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดที่ยังพ่ึงพิงภาคเกษตร  

ซึ่งมีข้อจ้ากัดในปริมาณผลผลิตที่ขึ้นอยู่กับฤดูกาล ประกอบกับคุณภาพผลผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งราคา 

ที่ขึ้นกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสถานการณ์อ่ืนๆ ทั้งภายในและต่างประเทศทั้งนี้ในปี 2555 เศรษฐกิจ

หดตัวสูงสุดที่ร้อยละ 20.0 เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ลอบวางระเบิดในพ้ืนที่อ้าเภอสุไหงโก -ลก ส่งผลต่อ 

การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน ท้าให้ภาพรวมเศรษฐกิจ หดตัว 

 
แผนภูมทิี่ ๓ แสดงอัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนราธิวาสแบบปริมาณลูกโซ่ปีอ้างอิง 2545 

ที่มา: ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๕. ภาคเศรษฐกิจส าคัญของจังหวัดนราธิวาส 

5.1. ภาคบริการ ในปี 2558 มีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 3.1 ของผลผลิต
มวลรวมภาคใต้ ในปี 2554 เหลือร้อยละ 2.3 ในปี 2558 และมีสัดส่วนร้อยละ 12.15 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาคใต้ชายแดน เป็นล าดับที่ 3 รองจังหวัดจังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี สาเหตุจากการลดลงของ
สัดส่วนสาขาการศึกษา ร้อยละ 35.45 ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่มีสัดส่วนร้อยละ 42.69 แต่ขณะเดียวกัน
สัดส่วนสาขาท่ีเพ่ิมข้ึน ได้แก่ การบริหารราชการแผ่นดินมีสัดส่วนร้อยละ 20 เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีสัดส่วน
ร้อยละ 13.33และอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 8.5 เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา ที่มีสัดส่วนร้อยละ 9.27 ส าหรับ
สาขาการก่อสร้างส่วนใหญ่จะเป็นการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐสอดคล้องกับข้อมูลการจดทะเบียน
พาณิชย์ ส่วนใหญ่จะเป็นการจดทะเบียนพาณิชย์ประเภทรับเหมาก่อสร้าง 
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5.2. ภาคเกษตร ถือเป็นภาคเศรษฐกิจส าคัญของจังหวัดนราธิวาสมาโดยตลอด และมีการ
จ้างงานถึงร้อยละ 43 ของการจ้างงานรวม โดยในปี 2558 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตร 11,672ล้าน
บาท ลดลงจากปี 2557 ที่มีมูลค่า 13,684 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 14.70 โดยแบ่งเป็น 

 

 1. เกษตรกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 92.37 ซึ่งประกอบด้วยพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ 

- ยางพารา มีพ้ืนที่เปิดกรีดถึง 888,359ไร่ เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีพ้ืนที่เพียง 
876,960 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.29และปลูกมากเป็นอันดับ 6 ของภาคใต้ รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัด
สงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง และจังหวัดยะลา แต่ผลผลิตที่ได้ลดลงเนื่องจากปริมาณน้ าฝนมาก
ที่สุดในรอบ 30 ปีประกอบกับราคายางพาราลดลง 

- ปาล์มน้ ามันปรับตัวดีขึ้นทั้งผลผลิตและราคาพ้ืนที่ให้ผลผลิตถึง36,480 ไร่ 
เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีเนื้อที่ 29,432 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.94แต่ผลผลิตที่ได้ลดลงร้อยละ 12.82เป็น
ล าดับที่3 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนรองจากจังหวัดสตูล และสงขลา 

  2. การประมงมีสัดส่วนร้อยละ 7 ผลผลิตส าคัญ คือ ปลากะพงขาวซึ่งผลผลิต 
มีปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกปี เนื่องจากความต้องการของตลาดเพ่ิมข้ึนทุกปี 

5.3. ภาคการค้า  

ในปี 2558 การค้าปลีกค้าส่งมีสัดส่วนร้อยละ 9.35 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  
ซึ่งภาคการค้าหดตัวจากปีก่อนร้อยละ ( -1.5) เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจและ
สถานการณ์การเมืองที่ยืดเยื้อ ท าให้ระมัดระวังการใช้จ่าย รวมถึงรายได้ที่ลดลงจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ า
และรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่นอกจากนี้การค้าชายแดน
ยังมีความส าคัญเช่นกัน โดยในปี 2558 จังหวัดนราธิวาสมีมูลค่าการค้าชายแดน 4,719.25ล้านบาท  
โดยมูลค่าเพ่ิมขึ้นจากปี 2557 ที่มีเพียง 3,208.71 ล้านบาท ซึ่งมีด่านศุลกากร 3 ด่าน ประกอบด้วย  
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ด่านศุลกากรตากใบ และด่านศุลกากรบูเก๊ะตา ที่เป็นพ้ืนที่เป้าหมายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส 

5.4)ภาคอุตสาหกรรม  

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในจังหวัดนราธิวาสเป็นอุตสาหกรรมทั่วไปการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้  
และการขนส่ง ตามล าดับ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมข้ันต้นที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นพ้ืนฐานซึ่งในปี 2559 ขยายตัว
ร้อยละ 1.9 เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 ที่มีร้อยละ 1.8 จากจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เพ่ิมขึ้น เป็น 277 
โรงงานโดยในปี 2557 และ 2558 มีการลงทุนของโรงงานขนาดใหญ่ที่ได้รับสิทธิประโยชน์การส่งเสริม 
การลงทุนของ BOIคือ บริษัทไพร์ซออฟวู้ดกรีนเอนเนอร์จี จ ากัด ผลิตไฟฟ้าชีวมวล ก าลังการผลิต 7.5  MW 
เงินลงทุน 340 ล้านบาทและบริษัทศรีตรังแอโกรอิดัสทรีจ ากัด ผลิตยางเครฟประมาณ 72,000 ตัน/ปี  
เงินลงทุน 570 ล้านบาท  
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  ๖. การค้าชายแดน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๔ แสดงด่านชายแดนระหว่างจังหวัดนราธิวาส (ไทย – มาเลเซีย) 

จังหวัดนราธิวาสมีด่านชายแดน 3 ด่าน คือด่านชายแดนสุไหงโก-ลก ด่านชายแดนตากใบ และ
ด่านชายแดนบูเก๊ะตา ในปี 2559 มีมูลค่าการค้าชายแดน 4,719.25ล้านบาท การค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย 
มีมูลค่าน าเข้า 3,092.05 ล้านบาท และมูลค่าส่งออก 1,627.20 ล้านบาท มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น
จากปีที่ผ่านมาที่มีจ านวน 3,353.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.51 ซึ่งสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าสู งสุดได้แก่  
เรือส าหรับติดตั้งและวางสายเคเบิลใต้น้ าพร้อมอุปกรณ์ ส่วนสินค้าน าเข้าที่มีมูลค่าสูงสุดได้แก่ไม้แปรรูป  
และการลักลอบน าเข้าสินค้าที่มีการลักลอบน าเข้าส่วนใหญ่ได้แก่ พาหนะ น้ ามันปาล์ม พาหนะกระท าความผิด 
น้ ามันเบนซินและสินค้าอ่ืนๆ เป็นต้น 
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แผนภูมิที่  แสดงมูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดนราธิวาส ปี 2554 – 2559 

ที่มา : ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส 

ถึงแม้จังหวัดนราธิวาสจะมีด่านชายแดนถึง 3 ด่านแต่ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา มูลค่าการค้า
ชายแดนมีเพียง 30,000 ล้านบาทเท่านั้น สาเหตุหลักมาจากโครงสร้างพ้ืนฐานด่านศุลกากรและการคมนาคม
ขนส่งบริเวณด่านชายแดนยังไม่มีความสะดวก ซึ่งทั้ง 3 ด่านชายแดนจังหวัดนราธิวาสกับรัฐกลันตัน ประเทศ
มาเลเซีย จะมีแม่น้ าโก-ลก คั่นกลาง ท าให้การข้ามแดนต้องมีสะพานเชื่อมระหว่างจังหวัดนราธิวาส และรัฐ  
กลันตันส าหรับด่านชายแดนสุไหงโก-ลก การจราจรค่อนข้างแออัด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลส าคัญๆ  
ด่านชายแดนตากใบ อาศัยแพขนานยนต์ข้ามฟากไป-มา โดยไทยและมาเลเซีย มีฝ่ายละ 1 ล า แพขนานยนต์
ของไทย สภาพค่อนข้างเก่ามาก ต้องซ่อมบ่อยครั้ง และช่วงระหว่างการซ่อมแซมจะใช้เรือเล็กโดยสารข้ามฟาก 
ท าให้สินค้าที่บรรทุกในเรือเล็ก ได้รับความเสียหายต้องน าสินค้าไปผ่านด่านชายแดนสุไหงโก-ลกแทนส่วน 
ด่านชายแดนบูเก๊ะตาเปิดใช้เมื่อปลายปี 2550 ปัจจุบันยังใช้ตู้คอนเทนเนอร์เป็นที่ท าการของเจ้าหน้าที่ด่าน
ศุลกากรบูเก๊ะตา ความไม่สะดวกของการเชื่อมชายแดนไทย-มาเลเซีย ส่งผลต่อมูลค่าการค้าชายแดนเป็นอย่าง
มาก ดังนั้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด่านศุลกากรและการคมนาคมขนส่งบริเวณชายแดนให้มีความ
เชื่อมโยงสอดรับกับทิศทางการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” ท าให้มูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัดนราธิวาสเพิ่มข้ึนได้ในอนาคต 

๑.๔.๒ ลักษณะทางสังคม 

สังคม ในจังหวัดนราธิวาส มีสังคมแบ่งออกได้ตามภาษาและศาสนาแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ 
1. สังคมชุมชนที่พูดภาษามลายูถิ่นและนับถือศาสนาอิสลาม 
2. สังคมชุมชนที่พูดภาษาไทยและนับถือศาสนาพุทธ 
3. สังคมชุมชนที่พูดภาษาจีนและนับถือศาสนาอ่ืน เช่น พุทธ และคริสต์ 
สังคมชุมชนที่พูดภาษามลายูถิ่นและนับถือศาสนาอิสลามนั้น มักตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นกลุ่ม  ไม่ปะปน

กับชุมชนที่นับถือศาสนาอ่ืนอยู่เป็นหมู่บ้านๆ ประกอบอาชีพด้วยกันในชุมชนเดียวกัน ส่วนน้อยที่ปะปนกัน 
ถ้าจ าเป็นก็อยู่ปะปนกันบ้างการนับถือศาสนาต่างคนต่างปฏิบัติศาสนกิจของตนไป ไม่เบียดเบียนกันอยู่ด้วยกัน
โดยสันติมีบ้างที่ไม่ลงรอยกันในเรื่องศาสนาแต่เป็นเรื่องเล็กน้อยปัจจุบัน ผู้ที่พูดภาษามลายูถิ่นก็สามารถพูด
ภาษาไทยได้เป็นส่วนใหญ่เพราะการศึกษาสูงขึ้นกว้างออกไปตามความเจริญของท้องถิ่นและความจ าเป็นที่ต้อง
ประกอบอาชีพสัมพันธ์กัน ส าหรับชาวพุทธที่พูดภาษาไทยก็สามารถพูดภาษามลายูถิ่นได้นับเป็นวัฒนาการด้าน
วัฒนธรรมแห่งยุคโลกาภิวัตต์รูปแบบของชุมชน มักเกิดขึ้นโดยถือศาสนาสถานเป็นจุดศูนย์กลาง เช่น วัดมัสยิด
หรือสุเหร่า เพราะต้องอาศัยคนที่รวมกันเข้าเป็นชุมชนที่สนับสนุนค้ าจุนชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ 
มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันและไม่แตกต่างไปจากจังหวัดอ่ืนๆ เช่น  
การแต่งกายการขึ้นบ้านใหม่วันสงกรานต์การบวชนาควันออกพรรษาประเพณีเดือนสิบ (วันสารทไทย) และ
ประเพณีวันลอยกระทง  ชาวไทยที่นับถือศาสนาคริสต์ก็จะมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีท่ีมี
ลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับจังหวัดอ่ืนๆ ส าหรับชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีความแตกต่างไปบ้าง 
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1.๔.๓ ศิลปะและวัฒนธรรม  

ชาวนราธิวาสปัจจุบันแต่งกายกันตามลัทธิศาสนาที่ตนนับถือ ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามก็แต่งกายแบบที่
นิยมของชาวมุสลิมโดยทั่วไป ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธก็แต่งกายตามแบบของชาวไทยที่นิยมโดยทั่วไป ชาวพุทธ
ไม่ได้นิยมเครื่องแต่งกายแบบชาวฮินดูหรือชาวอินเดียอันเป็นแหล่งของศาสนาพุทธ โดยชาวพุทธในชนบทจะ
แต่งกายแบบไทยแท้ตามสบาย หากอาศัยอยู่ในเมืองจะแต่งกายแบบสากลหรือตามที่ทางราชการไทยบัญญัติ
นิยมค่อนข้างไปทางยุโรป ในจังหวัดนราธิวาส มีผู้นับถือศาสนาอ่ืนๆ เช่น คริสต์ ฮินดู จ านวนน้อยชาวชนบท
ตามค ากล่าวข้างต้นที่ว่าแต่งกายตามสบายนั้นเพราะภาคใต้ มีลักษณะภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น 2 ฤดู คือ ฤดู
ร้อนกับฤดูฝน เท่านั้น ไม่มีฤดูหนาว ชาวชนบทที่เรียกว่าชาวบ้านนั้น ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมเรื่อง
การสวมเสื้อมีความจ าเป็นน้อยสิ้นเปลืองจึงไม่ใคร่สวมเสื้อเว้นแต่ผู้หญิงผู้ชายจะนุ่งโสร่งหรือกางเกงขาสั้นโพก
หัวหรือคลุมหัวท าไร่ท านาท าสวนหรือหาปลา ถ้าเข้าเมืองหรือเข้าสังคมก็จะแต่งกายเรียบร้อยตามความนิยม
ของสังคมในท้องถิ่นนั้น ส าหรับชาวมุสลิม ผู้คงแก่เรียนในทางศาสนามักนิยมแบบชาวอาหรับก็มีอยู่จ านวนมาก 
ซึ่งจะพบเห็นอยู่ทั่วไปในยุคโลกาภิวัตต์นี้ การแต่งกายของคนรุ่นใหม่มักวิวัฒนาการไปตามรูปแบบของชาว
ยุโรปมากโดยเฉพาะบุคคลที่ประกอบอาชีพรับราชการธุรกิจหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆ 

1.๔.๔ ขนบธรรมเนียมและประเพณี 

  1. ประเพณีของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ 

  1.1 ประเพณีชิงเปรต การชิงเปรตเป็นประเพณีเนื่องในเทศกาลเดือนสิบของชาวไทยที่นับถือ
ศาสนาพุทธ โดยจัดในวัดทุกวัดใน วันแรม 14 ค่ า หรือ 15 ค่ า เดือน 10 โดยท าร้านจัดส ารับอาหารคาว
หวานไปวางเพ่ืออุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตชน (ปู่ย่าตายายและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว) ร้านที่วางอาหาร 
เรียกว่า ร้านเปรต สร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง 4 เสาบ้างเสาเดียวบ้าง และนิยมจัดท าร้านเปรต  2 ร้าน โดยแบ่ง
ออกเป็นร้านเสาสูง ส าหรับคนหนุ่มที่มีก าลังวังชาในการปีนป่าย ส่วนอีกร้านเป็นเสาเตี้ย สูงประมาณสะเอว
ส าหรับให้เด็กและผู้หญิงได้แย่งชิง เพ่ือความสนุกสนานบนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาว
ไปจนถึงท่ีพระสงฆ์นั่งประกอบพิธีกรรมเมื่อท าพิธีเสร็จแล้วจะมีผู้ตีระฆังให้สัญญาณบรรดาผู้มาร่วมท าบุญก็จะ
เข้าไปรุมแย่งสิ่งของอาหารคาวหวานที่อยู่บนร้านเปรตอย่างสนุกสนาน ซึ่งเรียกกันว่า ชิงเปรต 

  1.2 ประเพณีบังกุลบัว การบังกุลบัว คือ การท าบุญระลึกถึงญาติที่ล่วงลับไปแล้วและน า
กระดู กมาบรรจุ ไ ว้ ในบั ว  (ที่ บ รรจุ อั ฐิ )  ประจ าหมู่ บ้ าน ในแต่ละวั ดหรือบั วประจ าตระกู ลมี ขึ้ น                     
ระหว่างเดือน 5 แรม 1 ค่ า ของทุกปี เป็นต้นไป ถือเป็ นการชุมนุมญาติของแต่ละหมู่บ้านต าบลโดย                 
เมื่อถึงวันบังกุลบัวญาติ พ่ีน้องลูกหลานที่ไปประกอบอาชีพหรือไปอยู่ต่างถิ่นจะพร้อมใจกันกลับบ้าน               
เพ่ือท าบุญในวันนี้และจะมีการท าความสะอาดตกแต่งบัวบางที่เรียกประเพณีนี้ว่า ท าบุญรดน้ าบัว 

  1.3 ประเพณีลาซัง ลาซัง เป็นประเพณีประจ าปีของชาวไทยพุทธแถวอ าเภอตากใบจะ
เรียกว่า ล้มซัง กินขนมจีนประเพณีเกิดขึ้นเนื่องจากความเชื่อเรื่องที่นาเรื่องแม่โพสพ โดยเชื่อว่า ถ้าจัดท าพิธีนี้
แล้วจะท าให้นาข้าวปีต่อไปนั้นงอกงามให้ผลผลิตสูงเพราะชาวนารู้คุณเจ้าที่นาและแม่โพสพหลังจากที่เก็บเกี่ยว
ข้าวเสร็จแล้วผู้น าชุมชนก็จะก าหนด วันล้มซัง พร้อมนิมนต์พระจากวัดใกล้ๆ 3 -5 รูป เพ่ือท าพิธีทางศาสนา
หลังเสร็จพิธีแล้วชาวบ้านจะน าขนมจีนมาถวายพระเมื่อพระฉันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้มาร่วมงานก็จะร่วม
รับประทานอาหาร คือ ขนมจีนร่วมกันในภาคบ่ายจะมีกิจกรรมการละเล่นต่างๆ เป็นการสนุกสนาน เช่น ชักคะ
เย่อ แย้ชิงรู ชนวัว (ปัจจุบันไม่ค่อยจัดแล้ว) ตีไก่เล่นไพ่ เล่นลูกกอเจาะ (ลูกเต๋า) เล่นโปในบางต าบลของอ าเภอ
ตากใบ เช่น พร่อน เกาะสะท้อน โฆษิต จะจัดเป็นเทศกาลประจ าปี มีภาพยนตร์หนังตะลุง และการแสดงอ่ืนๆ 
ในภาคกลางคืนด้วย 
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  1.4 ประเพณีลากพระ ลากพระหรือชักพระ จะกระท ากันหลังจากวันมหาปวารณาหรือวัน
ออกพรรษา 1 วัน คือ ตรงกับวันแรม 1 ค่ า เดือน 11 พุทธศาสนิกชนจะพร้อมใจกันอาราธนาพระพุทธรูปขึ้น
ประดิษฐานบนบุษบกท่ีวางอยู่เหนือรถหรือล้อเลื่อนแล้วแห่แหนชักลากไปตามถนน ซึ่งจะไปรวมกัน ณ จุดที่นัด
หมายอาจจะเป็นวัดใดวัดหนึ่งหรือสถานที่ที่ผู้จัดงานก าหนดไว้ รถหรือล้อเลื่อนนั้นชาวบ้านมัก เรียกว่า เรือ
พระ ปกติจะตกแต่งเป็นรูปเรือโดยใช้คนลากเชือกเป็น 2 สาย เมื่อเรือพระแต่ละล าเดินทางไปถึงจุดนัดหมายก็
จะมีพิธีกรรมและกิจกรรมโดยชาวบ้านจะน าอาหารถวายพระสงฆ์ที่มาพร้อมกับเรือพระหรือพระสงฆ์ที่ชาวบ้าน
นิมนต์มาเพ่ือร่วมงานลากพระเพ่ือพระฉันเสร็จเรียบร้อย แล้วชาวบ้านก็จะร่วมกันรับประทานอาหารและร่วม
กิจกรรมเพ่ือความสนุกสนานและความสามัคคีกิจกรรมที่จัดในงานประเพณีลากพระ ได้แก่ การประกวดเรือ
พระการแข่งขันตีโพนหรือกลองใหญ่การแข่งขันซัดต้มและการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 

  1.5 ประเพณีกินวาน หมายถึง การไหว้วานให้เพ่ือนบ้านมาช่วยกันลงแรงท างานอย่างใด
อย่างหนึ่ง เพ่ือให้งานหนักหรืองานเร่งด่วนส าเร็จลุล่วงทันการโดยผู้ที่ร่วมลงแรงไม่คิดค่าแรงงานบางอย่างอาจ
ผลัดเปลี่ยนช่วยกันท าเป็นบ้านๆ ไปเช่นเดียวกับทางภาคกลางที่ เรียกว่า ลงแขก การไหว้วานใช้วิธีบอกกล่าว
กันด้วยวาจาผู้ไหว้วานอาจจะไปบอกด้วยตนเองหรือมอบหมายให้คนอ่ืนไปบอกแทน จึงเรียกการไหว้วานนี้ว่า 
ออกปาก และถือเป็นประเพณีที่เจ้าภาพจะต้องเลี้ยงอาหารผู้มาร่วมลงแรงผู้ที่ไปร่วมจึงมักใช้ค าว่า ไปกินงาน 
ปัจจุบันประเพณีนี้ก าลังสูญหายไปเนื่องจากมีเครื่องจักรกลมาท าหน้าที่แทนแรงคนจึงหลงเหลืออยู่ในกลุ่มเครือ
ญาติเพ่ือนสนิทกลุ่มเล็กหรือในกลุ่มคนยากจนที่ไม่มีก าลังที่จะจัดซื้อเครื่องมือกล 

  2. ประเพณีชองชาวไทยมุสลิม 

  2.1 มาแกปูโละ “มาแกปูโละ” เป็นภาษาท้องถิ่นแปลว่า“กินเหนียว” ประเพณีการกิน
เหนียวของชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจะใช้ในหลายโอกาส เช่น แต่งงานและเข้าสุหนัต ค าว่า               
“กินเหนียว” มิใช่ว่าเจ้าของจะบริการอาหารเฉพาะข้าวเหนียวเท่านั้น แต่เป็นการเลี้ยงอาหารธรรมดา     
ทั่วไปนั่นเอง 

  2.2 การเข้าสุหนัต เป็นหลักการของศาสนาอิสลามอันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องความสะอาด คือ 
การขลิบผิวหนังหุ้มส่วนปลายอวัยวะเพศชาย หรือเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า “มาโซะยาวี” ซึ่งจะท าแก่เด็กชาย
ที่มีอายุระหว่าง 2-10 ปี ส่วนการจัดเลี้ยงอาหารในวันเข้าสุหนัตถือว่าเป็นประเพณีอย่างหนึ่ง 

  2.3 วันฮารีรายอ มีอยู่ 2 วัน คือ 

   2.3.1 วันอิฏิลฟิตรี หรือที่เรียกว่า วันฮารีรายอปอซอ เป็นวันเฉลิมฉลองเนื่องจาก
การสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน เป็นการกลับเข้าสู่สภาพเดิม คือ สภาพที่ไม่ต้องอดอาหาร                
ไม่ต้องอดน้ าฯลฯ อีกต่อไปซึ่งตรงกับวันที่หนึ่งของเดือนเซาวาลเป็นเดือนที่ 10 ทางจันทรคติและทางราชการ
ก าหนดให้เป็นวันหยุดราชการใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลาสงขลา และ
จังหวัดสตูล 

   2.3.2 วันอิฎิลอัตฮา หรือท่ีเรียกว่า วันฮารีรายอหัจญี หมายถึง วันเฉลิมฉลองเนื่อง
ในวันเชือดสัตว์พลีเป็นทานบริจาคอาหารแก่คนยากจนและประชาชนทั่วไปตรงกับวันที่ 10 ของเดือน
ซุลอิจญะ เป็นเวลาเดียวกับการประกอบพิธีหัจญ์ณนครเมกกะของมุสลิมทั่วโลก ดั งนั้น ชาวไทยมุสลิม               
จึงนิยมเรียกวันตรุษนี้ว่า วันอีดใหญ่ หรือวันรายอหัจญีและทางราชการก าหนดให้เป็นวันหยุดราชการใน 5 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และจังหวัดสตูล 
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  2.4 วันเมาลิด เมาลิด เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า เกิดที่ เกิดหรือวันเกิด ซึ่งหมายถึง             
วันสมภพของนบีมูฮัมหมัด ตรงกับวันที่ 12 ของเดือนรอบีอุลอาวาลหรือเดือนที่ 3 ตามปฏิทินอาหรับ              
วันเมาลิด นอกจากจะเป็นวันเฉลิมฉลองเนื่องในวันสมภพของนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล) แล้วยังเป็นการร าลึกถึงวันที่
ท่านลี้ภัยจากนครเมกกะไปสู่นครมาดีนะห์และเป็นวันมรณกรรมของท่านอีกด้วย ซึ่งตรงกันทั้งสาม                  
วันกิจกรรมต่างๆ ในวันเมาลิด ได้แก่ การอัญเชิญคัมภีร์อันกุรอ่าน การแสดงปาฐกถาธรรม การแสดง             
นิทรรศการการเลี้ยงอาหารฯลฯ 

  2.5 วันอาซูรอ อาซูรอ เป็นภาษาอาหรับ หมายถึง วันที่ 10 ของเดือนมุฮัรรอน ซึ่งเป็นเดือน
ทางศักราชอิสลามในสมัยท่านนบีนุ ฮ์  ได้ เกิดน้ าท่วมใหญ่ยั งความเสียหายแก่ทรัพย์สินไร่นาของ         
ประชาชนทั่วไปท าให้เกิดการขาดอาหารบริโภคจึงประกาศให้ผู้ที่มีสิ่งของที่เหลือพอจะรับประทานได้ให้เอามา
กองรวมกันเนื่องจากต่างคนต่างมีของคนละอย่างไม่เหมือนกันท่านนบีนุฮ์ ให้เอาของเหล่านั้น       มากวนเข้า
ด้วยกันสาวกของท่านก็ได้รับประทานอาหารโดยทั่วกันและเหมือนกันในสมัยท่านนบีมูฮัมหมัด (ศ็อล) ได้เกิด
เหตุการณ์ท านองเดียวกันขณะที่กองทหารของท่านกลับจากการรบที่บาดัรปรากฏว่าทหารมี อาหารไม่พอกิน
ท่านนบีมูฮัมหมัด (ศ็อล) จึงใช้วิธีการของท่านนบีนุฮ์ โดยให้ทุกคนเอาข้าวของที่รับประทานได้มากวนเข้า
ด้วยกันแล้วแบ่งกันรับประทานในหมู่ทหาร 

ข้อมูลส่วนที่ 2 ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศหรือข้อมูลมลพิษ
อ่ืนๆ 
2.1 ลักษณะเขตอุตสาหกรรม  
2.2 ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด 
2.3 โครงการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
2.4 ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน 
2.5 สถานที่จัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
2.6 ข้อมูลสารเคมี 
2.7 ข้อมูลผลการตรวจสภาพแวดล้อมการท างาน 
2.8 ความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศในบรรยากาศ 
2.9 สถิติอุบัติภัยสารเคมี 3 ปี ย้อนหลัง 
2.10 ข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษอ่ืนๆในพ้ืนที่ เช่นหมอกควัน เหมืองเก่า ฯลฯ 

ประเภทและแหล่งของข้อมูล 

ข้อมูลส่วนที่ 2 ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศหรือข้อมูลมลพิษอ่ืนๆ 

2.1 ลักษณะเขต
อุตสาหกรรม (Occ. & 
Env.) 

จ านวนนิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการอุตสาหกรรม/ชมุชน
อุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม/
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

2.2 ข้อมูลโรงงาน
อุตสาหกรรมในจังหวัด 

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด กรมโรงงานอุตสาหกรรม/
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

2.3 โครงการรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA)  

จ านวนโครงการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA)ที่ได้รับความเห็นชอบ 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2.4 ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน - จ านวนวิสาหกิจชุมชน และจ านวนสมาชิก กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรม
ส่งเสริมการเกษตร กระทรวง
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ข้อมูลส่วนที่ 2 ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศหรือข้อมูลมลพิษอ่ืนๆ 

เกษตรและสหกรณ์ 
2.5 สถานที่จัดการมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

- จ านวนสถานที่ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จ าแนกตามประเภท 
(landfill, สถานที่บ าบัดน้ าเสีย) รายอ าเภอ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด/ link 
กับ NEHIS 

2.6 ข้อมูลสารเคมี รายการวัตถุอันตรายที่เป็นสารเคมีท ี่ม ีการแจ้งนำเข ้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม/
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

 รายการวัตถุอันตรายที่เป็นสารเคมีท ี่ม ีการแจ้งส่งออก กรมโรงงานอุตสาหกรรม/
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

 ปริมาณการใช้สารเคมีของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคม
อุตสาหกรรม 

ส านักงานนิคมอุตสาหกรรม 

2.6 ข้อมูลสารเคมี(ต่อ) ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในจังหวัด ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
จัดการสารและของเสียอันตราย  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริมาณสารที่เก็บในจังหวัด ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
จัดการสารและของเสียอันตราย  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ข้อมูลปล่องระบาย โรงงานอุตสาหกรรม จังหวัด กรมโรงงานอุตสาหกรรม / 
ส านักงานนิคมอุตสาหกรรม/
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

2.7 ข้อมูลผลการตรวจสภาพแวดล้อมการท างาน 
 - ผลการตรวจวัดสภาพแวดลอ้มการท างานในสถานประกอบการ 

จ าแนกตามประเภทโรงงาน และสิ่งคุกคาม  
ส านักงานป้องกันควบคุมโรค 
(สคร.) 

- ผลการตรวจวัดสภาพแวดลอ้มการท างานในหน่วยบริการ
สาธารณสุข จ าแนกตามหน่วยบริการ และสิ่งคุกคาม  

ส านักงานป้องกันควบคุมโรค 
(สคร.) 

 - ผลการตรวจวัดสภาพแวดลอ้มการท างานของสถานประกอบการ 
จ าแนกตามประเภทโรงงาน และสิ่งคุกคาม  

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัด 

 ผลการตรวจโดยหน่วยงานหรือสถาบันอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
2.8 ความเข้มข้นของมลพิษ
ทางอากาศในบรรยากาศ  

- ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศประเภทฝุ่นละอองขนาดเล็ก ก๊าซ
และโอโซน  

กรมควบคุมมลพิษ 

 - ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)   กรมควบคุมมลพิษ 
 - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  ( SO2 )  กรมควบคุมมลพิษ 
 - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( NO2 )  กรมควบคุมมลพิษ 
 - ก๊าซโอโซน  ( O3 ) ค่าเฉลีย่ 1 ชัว่โมง    กรมควบคุมมลพิษ 
 - ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศอ่ืนๆ  (ถ้ามี) กรมควบคุมมลพิษ 
2.9 สถิติอุบัติภัยสารเคมี 3 
ปี ย้อนหลัง  

- สถิติอุบัติภัยสารเคมี 3 ปี ในพื้นที่ ส านักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม 
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ข้อมูลส่วนที่ 2 ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศหรือข้อมูลมลพิษอ่ืนๆ 

2.10 ข้อมูลแหล่งก าเนิด
มลพิษอ่ืนๆในพ้ืนที่ เช่น
หมอกควัน เหมืองเก่า ฯลฯ 

  

หมายเหตุ ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ สามารถ เลือกและพิจารณาข้อมูลที่จะมาใช้ในการจัดท าได้ตามบริบทของ
พ้ืนที่  และข้อมูลในส่วนนี้ สามารถ น าเสนอข้อมูลในรูปแบบของ (การเขียนข้อความอธิบาย การใช้ตาราง 
แผนภูมิต่างๆ ภาพและแผนที่ประกอบได้) ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จาก ตัวอย่างที่ส่งไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์ม ก 

รายงานข้อมลูด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational & Environmental Health Profile) 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลหน่วยบริการสุขภาพ ข้อมูลด้านสุขภาพ และจ านวนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ 

3.1 ข้อมูลการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
      ๓.1.๑ สถานพยาบาลสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน  
  ภาครัฐ จังหวัดนราธิวาส มีโรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และ
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โรงพยาบาลชุมชน ทั้งหมด 11 แห่ง เป็นขนาด 30 เตียง 8 แห่ง ขนาด 60 เตียง  
3 แห่ง ส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีทั้งหมด 111 แห่ง  

โรงพยาบาล 

จ านวนเตียง 
โรงพยาบาล

ส่งเสริมสขุภาพ
ต าบล 

นคม. ศทบ. ศสม. ตามกรอบ เปิดให้ 

บริการจริง 

นราธิวาสราชนครินทร ์

สุไหงโก-ลก 

ระแงะ 

ตากใบ 

รือเสาะ 

สุไหงปาด ี

แว้ง 

บาเจาะ 

ยี่งอ 

เจาะไอร้อง 

ศรีสาคร 

จะแนะ 

สุคิริน 

360 

212 

60 

60 

60 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

427 

208 

85 

60 

62 
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30 

36 
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11 

4 

13 

11 

15 

7 

11 

7 

6 

5 

7 

5 

9 

1 

- 

1 

- 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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- 

รวมท้ังจังหวัด 992 1,126 111 5 2 5 

ตารางที่ 2 สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐที่จัดบริการด้านสุขภาพในจังหวัดนราธิวาส 
 

ที่มา: ข้อมูล จาก http://hdc.ntwo.moph.go.th    ณ 30 กันยายน 2560                            
หมายเหตุ:    นคม.  ย่อมาจาก  หน่วยควบคุมโรคตดิต่อน าโดยแมลง 
      ศทบ.  ย่อมาจาก  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 
      ศสม.  ย่อมาจาก  ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 
 
 



แบบฟอร์ม ก 

รายงานข้อมลูด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational & Environmental Health Profile) 

๓.๑.๒ ภาคเอกชน จังหวัดนราธิวาส มีสถานพยาบาลสาขาเวชกรรม จ านวน 29 แห่ง สาขาเวชกรรม
เฉพาะทาง จ านวน 17 แห่ง สาขาเวชกรรมความงาม จ านวน 4 แห่ง สาขาทันตกรรม จ านวน 19 แห่ง สาขา
ผดุงครรภ์ จ านวน 14 แห่ง สาขาสหคลินิก จ านวน 2 แห่ง สาขาเทคนิคการแพทย์ จ านวน 2 แห่ง และสาขา
แพทย์แผนไทย จ านวน 1 แห่ง รวมสถานพยาบาลเอกชนทั้งสิ้น 88 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จ านวน 84 
แห่ง ร้านขายยาบรรจุเสร็จ จ านวน 19 แห่ง ร้านขายยาแผนโบราณ จ านวน 4 แห่ง ร้านขายยาบรรจุเสร็จ 
ส าหรับสัตว์ จ านวน 1 แห่ง รวมร้านขายยา ทั้งสิ้น 108 แห่ง สถานที่ผลิตอาหาร จ านวน 147 แห่ง สถานที่
น าเข้าอาหาร จ านวน 21 แห่ง รวมสถานที่ผลิตอาหารและสถานที่น าเข้า ทั้งสิ้น  168  แห่ง นวดเพ่ือสุขภาพ 
จ านวน  13 แห่ง สปา จ านวน 1 แห่ง รวมนวดเพื่อสุขภาพและสปา ทั้งสิ้น 14 แห่ง 



แบบฟอร์ม ก 

รายงานข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational & Environmental Health Profile) 

ตารางที่ 3 จ านวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ร้านขายยา สถานที่ผลิตอาหาร สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ และสปา ในจังหวัดนราธิวาส

อ าเภอ 

สถานพยาบาล ร้านขายยา  

สถานที่           
ผลิตอาหาร 

 

สถานที่น า           
เข้าอาหาร 

 

นวดเพื่อ
สุขภาพ 

 
สปา 

เวช 

กรรม 

เวชกรรม 

เฉพาะทาง 

เวชกรรม
ความงาม 

ทันต 

กรรม 

ผดุง
ครรภ์ 

สห
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การแพทย ์
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รวมทั้งจังหวัด 29 17 4 19 14 2 2 1 84 19 4 1 147 21 13 1 

รวมทั้งสิ้น 88  แห่ง 108 แห่ง          168 แห่ง  14 แห่ง 
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รายงานข้อมลูด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational & Environmental Health Profile) 

      ๓.๑.๓ อัตราก าลังด้านสาธารณสุขในภาครัฐและเอกชน 

 อัตราก าลังด้านสาธารณสุขในภาครัฐ จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2560 พบว่า อัตราส่วน  
ต่อประชากรของบุคลากร เท่ากับ 1 ต่อ 245 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2559 อัตราส่วนต่อ
ประชากรของบุคลากร เท่ากับ 1 ต่อ 111 จะเห็นว่าเพ่ิมข้ึน วิชาชีพส่วนใหญ่ มีอัตราส่วนต่อประชากรเพ่ิมขึ้น 
ยกเว้นวิชาชีพพยาบาลเทคนิค มีอัตราส่วนต่อประชากรลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2559 

บุคลากร 

กระทรวงสาธารณสุข อ่ืนๆ  รวม 

ทั้งหมด 

อัตราส่วน 

1 : 
ประชากร สสจ. สสอ. รพท. รพช. รวม 

รพ.
กัลยาฯ 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร์ 

ท.
เมือง 

ท.          
สุไหง
โก-ลก 

เรือน
จ า 

แพทย์ 2 - 82 84 168 2 - - - - 170 1 : 5401 

ทันตแพทย์ 1 - 18 33 52 - - - - - 52 1 : 15251 

เภสัชกร 6 - 43 57 106 3 - - - - 109 1 : 6173 

พยาบาล
วิชาชีพ 

2 338 770 824 1,93
4 

30 32 5 1 1 2,003 1 : 390 

พยาบาล
เทคนิค 

- - 6 2 8 - - 1 - 1 10 1 : 55559 

อ่ืนๆ 
(นวก./
จนท./จพ.) 

121 410 182 224 937 4 - - - - 941 1 : 927 

รวมทั้ง
จังหวัด 

132 748 1,10
1 

1,22
4 

3,20
5 

39 32 6 1 2 3,285 1 : 245 

ตารางท่ี 4 อัตราส่วนระหว่างบุคลากรสาธารณสุขภาครัฐต่อประชากรในจังหวัดนราธิวาส 

ส าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 111 แห่ง มีทั้งหมด 
640 คน อัตราส่วนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต่อประชากรเขตรับผิดชอบ ในภาพรวม 
เท่ากับ 1 ต่อ 1,235 มีค่าเฉลี่ยเจ้าหน้าที่ต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เท่ากับ 5.77 คน  โดยอ าเภอ
เมือง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 7.91 และอ าเภอสุคิริน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด เท่ากับ 4.11 

 
 
 
 



แบบฟอร์ม ก 

รายงานข้อมลูด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational & Environmental Health Profile) 

สสอ. 

เจ้าหน้าที่ 

ใน สสอ. 

(คน) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

จ านวน 
เจ้าหน้า

ที ่ ค่าเฉลี่ย ประชากร 
อัตรา จนท.รพ.สต. 

(แห่ง) (คน) จนท./รพ.
สต. 

เขต
รับผิดชอบ 

 1 คน ต่อ
ประชากร 

เมืองนราธิวาส 8 11 87 7.91 124,107 1,427 

ระแงะ 12 13 71 5.46 91,974 1,295 

สุไหงโก-ลก 9 4 27 6.75 78,074 2,855 

ตากใบ 11 11 61 5.55 72,087 1,182 

รือเสาะ 10 15 75 5.00 71,773 957 

สุไหงปาดี 11 7 39 5.57 56,359 1,445 

แว้ง 8 11 58 5.27 53,601 924 

บาเจาะ 5 7 48 6.86 53,929 1,124 

ยี่งอ 9 6 38 6.33 45,909 1,208 

เจาะไอร้อง 7 5 28 5.60 40,216 1,436 

ศรีสาคร 2 7 41 5.86 39,516 964 

จะแนะ 6 5 30 6.00 38,083 1,269 

สุคิริน 10 9 37 4.11 26,083 705 

รวมทั้ง
จังหวัด 

108 111 640 5.77 791,711 1,235 

ตารางท่ี 5  จ านวนบุคลากรในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแยก 
รายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2560 จังหวัดนราธิวาส 

ที่มา: จากรายงานทรัพยากรสุขภาพบนอินเตอร์เน็ต http://gisheslth.moph.go.th/healthmap/ 
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รายงานข้อมลูด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational & Environmental Health Profile) 

ล าดับ 
ชื่อโรงพยาบาล ผลการประเมิน 

(รพท./รพช.) เริ่มต้นพัฒนา ดี ดีมาก ดีเด่น 

๑ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์     

๒ รพ.สุไหงโก-ลก     

๓ 
รพ.ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 

พรรษา 
    

๔ รพ.ตากใบ     

ตารางที่  ผลการรับรองการตรวจประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 

จ านวนแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ พยาบาลอาชีวอนามัย และคลินิกโรคจากการท างาน 
ปัจจุบัน จังหวัดนราธิวาส ไม่มีแพทย์เฉพาะทางสาขาอาชีวเวชศาสตร์ มีพยาบาลอาชีวอนามัย ๖๐ 

ชั่วโมง จ านวน  ๕ คน มีพยาบาลอาชีวอนามัย ๔ เดือน จ านวน  ๑ คน และมีคลินิกโรคจากการท างาน ๓ แห่ง  
 

3.2. ข้อมูลสุขภาพเจ็บป่วยของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวเนื่องจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 
3.2.1 ข้อมูลสุขภาพเจ็บป่วยของประชาชนในพื้นที่เก่ียวเนื่องจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 
 

 
 

ผลการด าเนินงานควบคุมป้องกันโรคมะเร็งในจังหวัดนราธิวาส ในปี 2560 มีการตรวจคัดกรอง
มะเร็ง เพิ่มมากข้ึน  มีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ในภาพรวมของจังหวัด จ านวน 117,185 ราย ร้อยละ 
81.79 (ปี 2558-2559) ร้อยละ 61.57 และ 74.45 ตามล าดับ)  มีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
สะสม ปี 2558 - 2560 จ านวน 32,739 ราย ร้อยละ 27.99  (ปี 2558 ร้อยละ 11.13 ปี 2559 ร้อย
ละ 21.82) รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 7 ส่วนการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ อยู่ในระหว่างด าเนินการตรวจคัด
กรองในญาติสายตรงและกลุ่มเสี่ยง ซึ่งด าเนินการใน 2 อ าเภอ จ านวน 4,185 ราย  คือ อ าเภอสุไหงโก-ลก 
จ านวน 1,310 คน  และอ าเภอเมืองนราธิวาส จ านวน 2,875 คน  
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แบบฟอร์ม ก 

รายงานข้อมลูด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational & Environmental Health Profile) 

 
 

 
 

ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  โปรแกรม Thai cancer base  ปี 2560 พบผู้ป่วยโรคมะเร็งราย
ใหม่ จ านวน 66 ราย โดยในเพศหญิง พบมาก 3 อันดับแรก คือ มะเร็งเต้านม ( 27 ราย), มะเร็งล าไส้ใหญ่ 
(8 ราย), และมะเร็งปากมดลูก (2 ราย) คิดเป็นอัตรา 6.56, 1.02 และ 0.50 /ประชากรแสนคนตามล าดับ 
(มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกคิดในประชากรเพศหญิง) ส่วนในเพศชายพบมาก 3 อันดับแรก คือ มะเร็ง
ล าไส้ใหญ่ (12 ราย), มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (3 ราย) และมะเร็งหลอดอาหาร 3 ราย คิดเป็นอัตรา 1.40, 
0.38 และ 0.38/ประชากรแสนคนตามล าดับ  
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อัตราตายด้วยโรคมะเร็ง 5 อันดับแรก 



แบบฟอร์ม ก 

รายงานข้อมลูด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational & Environmental Health Profile) 

ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โปรแกรม Thai cancer base ปี 2560 พบผู้ป่วยมะเร็งเสียชีวิต 
จ านวนเพียง  1 ราย จากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ แต่ข้อมูลจาก ส านักนโยบายและแผน ปี 2560 
พบอัตราตายด้วยโรคมะเร็ง จ านวน 498 ราย (ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2560 ) โดยพบอัตราตายสูง 5 อันดับ
แรก คือ มะเร็งปอด (69 ราย), มะเร็งล าไส้ใหญ่ (41 ราย), มะเร็งเต้านม (29 ราย), มะเร็งตับ  (18 ราย) ซึ่ง
เท่ากับมะเร็งเม็ดเลือดขาว (18 ราย) คิดเป็นอัตรา 8.79, 5.22 และ 3.69/ประชากรแสนคน ตามล าดับ  

 
อัตราการป่วย/ อัตราการตาย ด้วย 4 กลุ่มโรค 

 

 
 

สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก 
สาเหตุการตายที่ส าคัญ พบว่า มีทั้งหมด  156 โรค จ านวน 4,367 คน สาเหตุการตายที่ส าคัญ พบว่า 

อันดับ 1 โรคความดันโลหิตสูง (I10-I15)  จ านวน 349 คน คิดเป็นอัตราตาย 44.08 ต่อแสนประชากร 
โรคมะเร็งทุกชนิด (C00-C97) จ านวน 316 คน คิดเป็นอัตราตาย 39.91 ต่อแสนประชากร รองลงมา คือ 
โรคของหลอดเลือดสมอง (I60-I69) จ านวน 266 คน คิดเป็นอัตราตาย 33.60 ต่อประชากรแสนคน 

 

อันดับ สาเหตุการตาย 
จ านวน 

(คน) 
อัตราต่อประชากร

แสนคน 
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รายงานข้อมลูด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational & Environmental Health Profile) 

6 

7 

8 

9 

10 

V00-X59 อุบัติเหตุทั้งหมด 

I20-I25 โรคหัวใจขาดเลือด 

N00-N98 โรคของระบบสืบพันธ์และทางเดินปัสสาวะ 

A30-A49 โรคติดเชื้อแบคทีเรียที่อื่น 

J40-J47 โรคของทางเดินหายใจส่วนล่างเรื้อรัง 

194 

176 

154 

153 

143 

24.50 

22.23 

19.45 

19.33 

18.06 

ตารางท่ี 13  สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก ปี 2560 จังหวัดนราธิวาส 

ที่มา: รายงานการตายจากส านักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2560 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2559 - 31 สิงหาคม 2560 

3.2.2 การด าเนินโครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในจังหวัด 
 
3.2.3 กลุ่มเปราะบาง โรงพยาบาล/ศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียนเด็กพิเศษ/บ้านพักคนชรา 

กลุ่มเปราะบางในจังหวัดนราธิวาส มีทั้งหมด 227 แห่ง ดังนี้ 
  ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 212 แห่ง 
  ๒. โรงพยาบาล จ านวน 13 แห่ง  
  ๓. ศูนย์เด็กพิเศษ จ านวน 1 แห่ง  
  ๔. ศูนย์สงเคราะห์เด็กชาย จ านวน 1 แห่ง 

3.3 ข้อมูลสุขภาพเจ็บป่วยของประชาชนในพื้นที่เก่ียวเนื่องจากการประกอบอาชีพ 
3.3.1 ข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ กระทรวงสาธารณสุข (อย่างน้อย 8 กลุ่มโรค
ได้แก่ โรคพิษสารก าจัดศัตรูพืช  โรคซิลิโคสิส (silicosis) โรคพิษตะกั่ว  โรคที่เกิดจากแร่ใยหิน (Asbestos 
related disease)  โรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการท างาน โรคพิษสารท าละลายอินทรีย์ การสูญเสีย
การได้ยินจากเสียงดัง การบาดเจ็บจากการท างาน)  

3.3.1.1 ข้อมูลป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ 
3.3.1.2ข้อมูลการป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ 5 อันดับแรกของจังหวัด 
3.3.1.3 ข้อมูลสาเหตุการตายด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ 5 อันดับแรกของจังหวัด (ถ้ามี) 

3.3.2 ข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน กองทุนเงินทดแทน 
3.3.2.1ข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน จ าแนกตามความรุนแรงและ

กลุ่มอายุ 
3.3.2.2 ข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน จ าแนกตามความรุนแรง

และสาเหตุที่ประสบอันตราย 
3.3.2.3 ข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน จ าแนกตามความรุนแรงและโรค

ที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการท างาน 
 

 

 



แบบฟอร์ม ก 

รายงานข้อมลูด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational & Environmental Health Profile) 

ตัวอย่าง ประเภทและแหล่งของข้อมูล 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลหน่วยบริการสุขภาพ ข้อมูลด้านสุขภาพ และจ านวนกลุ่มเปาะบางในพื้นที่ 
3.1 ข้อมูลการเข้าถึงบริการสาธารณสุข - ผลการประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวช

กรรมสิ่งแวดล้อม  
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

 - จ านวนแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ พยาบาลอาชีวอนา
มัย และคลินิกโรคจากการท างาน 

ส านักงานป้องกันควบคุม
โรค 

 - การพัฒนาห้องปฏิบัติการทางด้านพิษวิทยา ส านักงานป้องกันควบคุม
โรค 
/ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด/โรงพยาบาล 

3.2. ข้อมูลสุขภาพเจ็บป่วยของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวเนื่องจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 
3.2.1 ข้อมูลสุขภาพเจ็บป่วยของประชาชน
ในพ้ืนที่เกี่ยวเนื่องจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

 - อัตราการป่วย/ อัตราการตาย ด้วย 4 กลุ่มโรค ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด/ HDC จังหวัด 

  กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด (I 
รวม) 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด/ HDC จังหวัด 

  กลุ่มโรคทางเดินหายใจทุกชนิด (J รวม) ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด/ HDC จังหวัด 

  กลุ่มโรคตาอักเสบ (H1 รวม) ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด/ HDC จังหวัด 

  กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ (L2, L3 รวม) ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด/ HDC จังหวัด 

 - สาเหตุการตายของเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี (ตายทุก
สาเหตุ) จังหวัด 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

 - สาเหตุการตาย 10 อันดับแรกของพ้ืนที่และของ
ประเทศ จังหวัด 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

3.2.2 การด าเนินโครงการเฝ้าระวังสุขภาพ
ประชาชนในจังหวัด  

- โครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในจังหวัด ส านักงานป้องกันควบคุม
โรค 
/ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด/โรงพยาบาล 

3.2.3 กลุ่มเปราะบาง โรงพยาบาล/ศูนย์เด็ก
เล็ก/โรงเรียนเด็กพิเศษ/บ้านพักคนชรา 

- รายชื่อ/จ านวนคน/แผนที่กลุ่มเปราะบาง 
โรงพยาบาล/ศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียนเด็กพิเศษ/
บ้านพักคนชรา 

ส านักงานจังหวัด 

3.3 ข้อมูลสุขภาพเจ็บป่วยของประชาชนใน
พ้ืนที่เกี่ยวเนื่องจากการประกอบอาชีพ 

  

   
3.3.1 ข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ กระทรวงสาธารณสุข (อย่างน้อย 8 กลุ่มโรค) 
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รายงานข้อมลูด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational & Environmental Health Profile) 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลหน่วยบริการสุขภาพ ข้อมูลด้านสุขภาพ และจ านวนกลุ่มเปาะบางในพื้นที่ 
3.3.1.1 ข้อมูลป่วยด้วยโรคจากการประกอบ
อาชีพ 

-จ านวนและอัตราป่วยด้วยโรคจากการประกอบ
อาชีพ อย่างน้อย 8 กลุ่มโรค ได้แก่  

1) โรคพิษสารก าจัดศัตรูพืช (T60.0-T60.9 
ซึ่งไม่รวมสาเหตุจากการตั้งใจท าร้ายตัวเอง
หรือฆ่าตัวตาย (ICD-10 TM CODE สาเหตุ
ภายนอกคือ X68)) 

2) โรคพิษโลหะหนัก (T56.0-T56.9 ร่วมกับ
สาเหตุภายนอกโดยหลักท่ี 5 คือ 2 การ
ท างานเพ่ือหารายได้ (work for income)) 

2.1) โรคพิษตะกั่ว   
(T56.0 ร่วมกับสาเหตุภายนอกโดยหลักท่ี 5 
คือ 2 การท างานเพ่ือหารายได้ (work for 
income)) 
2.2) พิษปรอทและสารประกอบ 
(T56.1 ร่วมกับสาเหตุภายนอกโดยหลักท่ี 5 
คือ 2 การท างานเพ่ือหารายได้ (work for 
income)) 

3) การบาดเจ็บจากการท างาน  
(S00-S99,T00-T35 ร่วมกับสาเหตุ
ภายนอกโดยหลักท่ี 5 คือ 2 การท างานเพ่ือ
หารายได้ (work for income)) 

4) โรคปอดฝุ่นหิน (silicosis) (J62.8) 
5) โรคที่เกิดจากแร่ใยหิน (Asbestos 

related disease) 
(J61, J92.0) 

6) การสูญเสียการได้ยินจากเสียงดัง 
(H83.3) 

7) โรคพิษสารตัวท าละลายอินทรีย์ 
(T52.0-T52.9 ร่วมกับสาเหตุภายนอกโดย
หลักท่ี 5 คือ 2 การท างานเพ่ือหารายได้ 
(work for income)) 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด/ HDC จังหวัด 

3.3.1.1 ข้อมูลป่วยด้วยโรคจากการประกอบ
อาชีพ (ต่อ) 

8) โรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการท างาน 
(M00-M99, G56.0 ร่วมกับสาเหตุ
ภายนอก Y96 เกี่ยวข้องจากการท างาน 
(work-related condition)) 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด/ HDC จังหวัด 

 -จ านวนและอัตราป่วยด้วยโรคจากการประกอบ
อาชีพ จ าแนกกลุ่มอายุ (15-59 ปี และ 60 ปีขึ้น

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด/HDC จังหวัด 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลหน่วยบริการสุขภาพ ข้อมูลด้านสุขภาพ และจ านวนกลุ่มเปาะบางในพื้นที่ 
ไป) 

3.3.1.2 ข้อมูลการป่วยด้วยโรคจากการ
ประกอบอาชีพ 5 อันดับแรกของจังหวัด 

-จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ 
จ าแนกตามเพศ 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด/HDC จังหวัด 

3.3.1.3 ข้อมูลสาเหตุการตายด้วย
โรคจากการประกอบอาชีพ 5 อันดับ
แรกของจังหวัด (ถ้ามี) 

-จ านวนผู้เสียชีวิตจากโรคจากการประกอบอาชีพ 
จ าแนกตามเพศ 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด/HDC จังหวัด 

3.3.2 ข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน กองทุนเงินทดแทน 
3.3.2.1 ข้อมูลการประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน จ าแนกตาม
ความรุนแรงและกลุ่มอายุ 

- จ านวนการประสบอันตราย จ าแนกตามความ
รุนแรงและกลุ่มอายุ 

กองทุนเงินทดแทน 
ส านักงานประกันสังคม/ 
ประกันสังคมจังหวัด 

3.3.2.2 ข้อมูลการประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน จ าแนกตาม
ความรุนแรงและสาเหตุที่ประสบอันตราย 

- จ านวนและอัตราการประสบอันตราย จ าแนกตาม
ความรุนแรง และสาเหตุ 

กองทุนเงินทดแทน 
ส านักงานประกันสังคม/ 
ประกันสังคมจังหวัด 

3.3.2.3 ข้อมูลการประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน จ าแนกตามความ
รุนแรงและโรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพ
ของงานหรือเนื่องจากการท างาน 

- จ านวนและอัตราการประสบอันตราย จ าแนกตาม
ความรุนแรง และโรค 

กองทุนเงินทดแทน 
ส านักงานประกันสังคม/ 
ประกันสังคมจังหวัด 

 

หมายเหตุ .ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ สามารถ เลือกและพิจารณาข้อมูลที่จะมาใช้ในการจัดท าได้ตามบริบทของ
พ้ืนที่ และ.ข้อมูลในส่วนนี้ สามารถ น าเสนอข้อมูลในรูปแบบของ (การเขียนข้อความอธิบาย การใช้ตาราง 
แผนภูมิต่างๆ ภาพและแผนที่ประกอบได้) ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จาก ตัวอย่างที่ส่งไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์ม ก 

รายงานข้อมลูด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational & Environmental Health Profile) 

 

บทท่ี 3 สรุปและเสนอแนะเพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายและมาตรการท่ี
ส าคัญของจังหวัด 

สรุปและเสนอแนะเพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายและมาตรการที่ส าคัญของจังหวัด 

ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 
สรุปสถานการณ์ - ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ 

- ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมลพิษอากาศ 
- ส่วนที่ 3 ข้อมูลสุขภาพ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการด าเนินงานแก้ไขปัญหา  

สรุปสถานการณ์ (จากข้อมลูข้างต้น) 
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