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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
1. สภำพทั่วไป
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดใต้สุดของประเทศไทยด้านฝั่งอันดามัน ห่างจากกรุงเทพฯ 973 กิโลเมตร
โดยมีเนื้อที่ประมาณ 2,807.522 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,754,701 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ตรัง สงขลา รัฐเปอร์ลิส และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมทั้งสิ้น ๓๑9,700 คน ชาย ๑๕8,๘32 คน หญิง ๑60,868
คน จ านวนครัว เรือน ๑๐1,646 ครัว เรือน ส่ ว นใหญ่ นับ ถือศาสนาอิส ลามร้อยละ 76.77 ศาสนาพุ ท ธ
ร้อยละ 23.02 และศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 0.21 มีมัสยิด 232 แห่ ง วัด 41 แห่ ง โบสถ์ ๓ แห่ ง ศาลเจ้า
๓ แห่ง และศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจามัสยิด 208 ศูนย์ มีพระภิกษุ 392 รูป สามเณร
53 รูป มีอิหม่าม ๒30 คน
2. กำรเมืองกำรปกครอง
แบ่ งการปกครองออกเป็น 7 อาเภอ 36 ตาบล 279 หมู่บ้าน มีห น่วยงานส่ วนภูมิภ าค
33 หน่วยงาน ส่วนกลาง 51 หน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจ 13 หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 7 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 34 แห่ง 51 ชุมชน
3. เศรษฐกิจ
โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตรและการค้า อาชีพหลัก
คือ การทาสวนยางพารา ปาล์มน้ามัน การทานา และการทาสวนไม้ผล ฯลฯ จากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดของสานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี ๒๕๕๘ ประชากรมีรายได้
เฉลี่ยต่อคน/ปี เท่ากับ 112,051 บาท โดยมีมูลค่าสูงกว่าปีที่ผ่านมา ๖๙๓ บาท เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดใน
ภาคใต้ จังหวัดสตูลมีรายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี เป็นลาดับที่ ๗ ของภาคใต้ และลาดับที่ 28 ของประเทศ

กรำฟแสดงโครงสร้ำงเศรษฐกิจจังหวัดสตูล
อื่นๆ
ปี พ.ศ.2558 กำรประมง
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ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
 กำรเกษตรกรรม
 กำรเพำะปลูก
จั งหวัด สตู ล มี เนื้ อ ที่ ทั้ งหมด 1,754,701 ไร่ เป็ น พื้ น ที่ ถือ ครองเพื่ อท าการเกษตรทั้ งสิ้ น
591,935.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.73 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด มีครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตามระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งสิ้น 45,331 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัดสตูล
อั น ดั บ 1 ได้ แ ก่ ยางพารา มี เนื้ อ ที่ ป ลู ก 432,672 ไร่ คิ ด เป็ น มู ล ค่ าผลผลิ ต ประมาณ 5,931 ล้ านบาท
รองลงมาได้แก่ ปาล์มน้ามัน เนื้อที่ปลูก 109,212 ไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตประมาณ 1,219.55 ล้านบาท,

ข
ข้าวเนื้อที่ปลูก 21,563 ไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตประมาณ 84 ล้านบาท และไม้ผล ซึ่งลักษณะสวนจะเป็น
สวนไม้ผลแบบผสมผสาน มีการปลูกไม้ผลในสวนหลายชนิด เช่นลองกอง เนื้อที่ปลูก 3,941 ไร่ ทุเรียน เนื้อที่
ปลูก 2,756 ไร่, เงาะ เนื้อที่ปลูก 2,350 ไร่ , มังคุด เนื้อที่ปลูก 1,205 ไร่ เป็นต้น
 กำรประมง
จังหวัดสตูล มีพื้นที่ติดชายฝั่ งทะเล และพื้นที่น้าจืด มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเที ยบ (Comparative
Advantage) ในการผลิตสินค้าด้านการประมง โดยมูลค่าผลผลิตด้านการประมงประจาปี 2560 มูลค่าทั้งสิ้น 3,881.11
ล้านบาท โดยสาขาที่มูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรก คือการประมงพาณิชย์ 1,562.54 ล้านบาท รองลงมาคือ การเลี้ยงกุ้งทะเล
1,289.74 ล้านบาท และประมงพื้นบ้าน 1,028.83 ล้านบาท
มีเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ณ ปี 2560 จานวน 2,821 ราย มีพื้นที่การเลี้ยงรวม 9,867.62 ไร่
ประกอบด้วย การเลี้ยงกุ้งทะเล 437 ฟาร์ม พื้นที่ 8,191.29 ไร่ รองลงมาการเลี้ยงสัตว์น้าจืด ส่วนใหญ่เป็นปลานิล
ปลาดุก และปลากินพืช จานวน 1,634 ฟาร์ม พื้นที่ 1,176.08 ไร่ และการเลี้ยงปลาน้ากร่อย ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยง
ปลาในบ่อดินและกระชัง จานวน 740 ฟาร์ม พื้นที่ 444.75 ไร่
 ปศุสัตว์
จังหวัดสตูลมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จานวน ๑๖,๕13 ครัวเรือน ผู้เลี้ยงส่วนใหญ่จะประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและเลี้ยงสัตว์ เป็นอาชีพเสริม และเป็นเกษตรกรรายย่อย การเลี้ยงปศุสัตว์ (โค
กระบือ แพะ แกะ) เป็นการเลี้ยงแบบผสมผสานควบคู่กับการปลูกพืชเศรษฐกิจ อาทิ เช่น ยางพารา ปาล์ม
น้ามัน สวนผลไม้ ฯ ลักษณะการเลี้ยงส่วนใหญ่เลี้ยงแบบปล่อยในสวน มีการปลูกพืชอาหารสัตว์บ้าง แต่เป็น
ส่วนน้ อย ส่วนการเลี้ ยงสัตว์ปี ก (ไก่เนื้ อ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง เป็ดพื้นเมือง ฯ) เป็นการเลี้ยงระบบปิด (มี
โรงเรือน มีระบบการควบคุมโรค และการบริหารจัดการ ฯ) และบางส่วนโดยเฉพาะไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็นการ
เลี้ยงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม
จังหวัดสตูลได้มีส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์ โดยจัดให้มีหน่วยผสมเทียม
ของกรมปศุ สั ต ว์ จ านวน ๗ หน่ ว ย ส าหรับ บริก ารผสมเที ย มโคเนื้ อ แพะเนื้ อ มี โรงฆ่ าสั ตว์ใหญ่ (โค)
จานวน ๑ แห่ง โรงฆ่าสัตว์เล็ก (สุกร) จานวน ๑ แห่ง และโรงฆ่าสัตว์ปีก จานวน ๒ แห่ง และสถานที่
กักกันสัตว์ จานวน ๓ แห่ง
 กำรอุตสำหกรรม
จังหวัดสตูล มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
มีจ านวนทั้งสิ้ น 338 โรงงาน เงิน ลงทุนรวม 4,496.78 ล้ านบาท และมีจานวนคนงาน 4,960 คน
ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่สาคัญของจังหวัดสตูล ได้แก่
(1) อุ ต สาหกรรมไม้ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากไม้ ส่ ว นใหญ่ เป็ น การแปรรูป ไม้ ย างพารา ท าวงกบ ประตู
หน้าต่าง ปัจจุบันมีจานวนโรงงานทั้งสิ้น 35 โรงงาน เงินลงทุน 648.18 ล้านบาท คนงาน 1,473 คน
(2) อุตสาหกรรมยาง ประกอบด้วย การผลิตยางแท่งมาตรฐาน STR 20 และยางผสม (Compound
Rubber) ท ายางแผ่ น ผึ่ งแห้ ง/รมควัน ตามล าดั บ ปั จ จุ บั น มี จานวนโรงงานทั้ งสิ้ น 33 โรงงาน เงิน ลงทุ น
875.71 ล้านบาท คนงาน 475 คน
(3) อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย การสกัดน้ามันปาล์ม การทาอาหารทะเลกระป๋อง ตามลาดับ
ปัจจุบันมีจานวนโรงงานทั้งสิ้น 27 โรงงาน เงินลงทุน 427.68 ล้านบาท คนงาน 1,713 คน

ค
 กำรพำณิชย์
ส่วนใหญ่เป็นการค้าส่งและค้าปลีกในสาขาเกษตรกรรมที่เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร และ
เนื่องจากจังหวัดสตูล มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย จึงมีการค้าชายแดนระหว่างไทย – มาเลเซีย
โดยมีช่องทางผ่านเข้า – ออก 2 ช่องทาง คือ ด่านศุลกากรสตูล และด่านศุลกากรวังประจัน
ดุลกำรค้ำปี 2560 ขาดดุล 329.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ 256.96
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2,774.94 (ปี 2559 ขาดดุล 226.22 ล้านบาท)
สินค้าส่งออกที่สาคัญ ได้แก่ ประเภทสินค้าที่มีการส่งออกสาคัญ ได้แก่ หอมแดง/หัวเล็ก, อิฐ
ก่อสร้าง, ต้นข้าว, น้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์, ชาเขียวผงปรุงสาเร็จ, ผัดกาดเขียวกวางตุ้ง, สับปะรดสด, หน่ออินท
ผาลัม และอาหารเสริม(สัตว์) สิน ค้านาเข้าที่สาคัญ ได้แก่ กระเทียม, หอมหัว ใหญ่, ปลากะพงขาวแช่เย็น ,
ส่ว นประกอบเครื ่อ งบีบ น้ ามัน ปาล์ม , มัน ฝรั่ง , นมผงเต็ม มัน เนย, แมงดาทะเลสด, ปั ๊ม น้ าละเสื ่อ ท าด้ว ย
พลาสติก
 กำรท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม มีความโดดเด่นในแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จึงเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าจะมีข้อจากัดในเรื่องฤดูกาลในการท่องเที่ยว
ก็ตาม แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของท่องเที่ยวภายในจังหวัดสตูลมากนัก ดังนั้นการท่องเที่ยวของสตูล
ยังคงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งตลาดหลักยังคงเป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปยัง
เกาะตะรุ เตา และบางส่ ว นใช้จั งหวัด สตู ล เป็ น ทางผ่ านไปยั งเกาะลั งกาวี ประเทศมาเลเซี ย ในปี 2559
มีนักท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 1,394,790 คน สามารถทารายได้ให้กับจังหวัดประมาณ 7,560.00 ล้านบาท
ซึ่งมีแนวโน้ มสู งขึ้น อย่ างต่อเนื่ อง มีแหล่ งท่ องเที่ ยวที่ ส าคัญ ได้แก่ พิ พิธ ภัณ ฑ์ ส ถานแห่ งชาติจังหวัดสตู ล
(คฤหาสน์กูเด็น) มัสยิดกลางประจาจังหวัด อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยานแห่งชาติทะเลบัน เกาะอาดัง
เกาะหลีเป๊ะ น้าตกวังสายทอง น้าตกธาราสวรรค์ ถ้าเจ็ดคต ถ้าภูผาเพชร ถ้าเลสเตโกดอน ปราสาทหินพัน
ยอด เป็นต้น
 ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP เด่ น ของจั ง หวั ด สตู ล ได้ แ ก่ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากไข่ มุ ก เครื่ อ งดื่ ม (ชาชั ก )
ขนมพื้นบ้าน และผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ
มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและ OTOP ในปี ๒๕60 จานวน 881,901,570 บาท ซึ่งมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีผ่านมา
4. สังคมและวัฒนธรรม
 สถานภาพแรงงานของประชากรจังหวัดสตูล ปี ๒๕60 พบว่าเป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน จานวน
150,527 คน โดยจาแนกเป็นผู้มีงานทา ๑๔๗,294 คน คิดเป็นร้อยละ 97.85 ของกาลังแรงงานปัจจุบัน
ขณะที่ผู้ว่างงาน จานวน 2,611 คน คิดเป็นร้อยละ 1.73 อัตราการมีงานทาในภาคเกษตรจังหวัด มีอัตราร้อย
ละ 52.84 โดยเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปี ๒๕59 พบว่าอัตราการจ้างงานในภาคเกษตรจังหวัดขยายตัวเพิ่มขึ้น
(ค่าเฉลี่ยปี ๒๕๕9 มีร้อยละ ๔8.73)
ในภาพรวมของจังหวัดสตูล พบว่ากาลังแรงงานในจังหวัดยังขาดทักษะด้านภาษา และให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาทักษะภาษาไม่มากนัก ในขณะที่การผลิตบุคลากร/การฝึกอบรมยังไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ภาคการผลิตในจังหวัดเองก็มีความขาดแคลนแรงงานระดับล่างและแรงงาน ที่มีทักษะฝีมือ
ตามมาตรฐานในบางสาขา ในขณะที่กาลั งแรงงานเองยังคงมีการเคลื่อนย้ายไปทางานยังจังหวัดใหญ่ ทั้งนี้

ง
แนวโน้ ม ของตลาดแรงงานในจั งหวัด สตู ล ทั้ งภาคอุ ต สาหกรรมและภาคเกษตรต่ างมี ค วามต้ อ งการและมี
ความสามารถในการรองรับแรงงานในพื้นที่ได้เป็นจานวนมาก
 การศึ ก ษา ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ ชาติ (O-NET) ปี ก ารศึ ก ษา 2559 ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สรุปได้ดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ใน ๕ กลุ่ มสาระวิช า สาระวิช าที่ มีคะแนนเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ ภาษาไทย โดยมี คะแนนเฉลี่ ย ร้อยละ ๕๐.๖๖
รองลงมาคือ สังคมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๖.๒๙ และสาระวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าสุดคือ ภาษาอังกฤษ
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๒๙.๘๖ มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของทุกวิชา ๔๑.๑๗ เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนรวม
เฉลี่ยร้อยละของทุกวิชากับปีการศึกษา ๒๕๕๘ พบว่า ลดลงร้อยละ ๑.๔๖
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ใน ๕ กลุ่ม
สาระวิชา สาระวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ สังคมศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ๔๓.๓๒ รองลงมาคือ
ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๑.๐๕ และสาระวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าสุดคือ คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ ๒๓.๒๐ มีคะแนน มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของทุกวิชา ๓๓.๑๘ เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนรวมเฉลี่ย
ร้อยละของทุกวิชากับปีการศึกษา ๒๕๕๘ พบว่า ลดลงร้อยละ ๐.๔๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีสถานศึกษาในสังกัด จานวน ๑๖๑ แห่ง ในรอบ
๕ ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) มีจานวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง
หมายเหตุ (ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สอบเมื่อวันที่ ๓ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

 สาธารณสุ ข โรงพยาบาลของรัฐ รวม 7 แห่ ง เป็ นโรงพยาบาลทั่ ว ไปขนาด 186 เตียง 1 แห่ ง

โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง 1 แห่ง ขนาด 30 เตียง 5 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 55
แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชน 4 แห่ง มีแพทย์ 73 คน อัตรา : ประชากร (1: 4,365 คน) ทันตแพทย์ 36 คน
อั ต รา: ประชากร (1:8,851 คน) เภสั ช กร 58 คน อั ต รา : ประชากร (1:5,494 คน) และมี พ ยาบาล
775 คน อั ต รา : ประชากร (1:411 คน) โดยมี ส ถานบริ ก ารที่ ใ ห้ บ ริ ก ารในคลิ นิ ก แพทย์ 33 แห่ ง
คลินิกทันตกรรม 14 แห่ง การพยาบาลและผดุงครรภ์ 27 แห่ง คลินิกแพทย์แผนไทย 1 แห่ง และร้านขายยา
63 แห่ง (ขายยาแผนโบราณ 9 แห่ง)
 สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นทีจ่ ังหวัดสตูล
จากข้อมูลการจับกุมและข้อมูลการข่าวในห้วงตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 พบว่า จังหวัด
สตูลยังคงมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ ได้แก่ ยาบ้า พืชกระท่อม และกัญชา โดยมีพื้นที่ค้าและแพร่
ระบาดยาเสพติดหลัก 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 อ.เมืองสตูล 30.44% อันดับที่ 2 อ.ละงู 22.88%
และอันดับที่ 3 อ.ท่าแพ 10.99% พื้นที่อาเภอที่มีสัดส่วนการค้าและแพร่ระบาดสูงขั้นและต้องเฝ้าระวัง ได้แก่
อันดับที่ 1 พืชกระท่อม อับดับที่ 2 ยาบ้า และอันดับที่ 3 กัญชาแห้ง ซึ่งยาบ้ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงไตร
มาสแรกถึง 32.84 ชนิดยาเสพติดที่แพร่ระบาดสูงในแต่ละพื้นที่ยังคงเป็นพืชกระท่อม
ประเภทสำรเสพติดที่มีผู้เข้ำบำบัดในจังหวัดสตูล ยาบ้า ร้อยละ 53.77 พืชกระท่อม ร้อยละ
29.56 และ กัญชา ร้อยละ 7.55 โดยพบว่า ยาบ้ามีผู้เข้าบาบัดเป็นอันดับ 1 มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับตัวยาชนิดอื่น ๆ แต่จานวนผู้เข้าสู่ระบบบาบัดลดลงประมาณ 36% ส่วนพืชกระท่อม ที่มีสัดส่วนลดลงและ
จานวนผู้เข้าสู่ระบบบาบัดลดลงถึง 2 ใน 3
กลุ่มอำยุผู้เสพในจังหวัดสตูล กลุ่มอายุ 18 – 24 ปี ร้อยละ 40.94 กลุ่มอายุ 25 – 29 ปี
ร้อยละ 20.30 และกลุ่มอายุ 12 – 17 ปี ร้อยละ 15.94 พบว่ากลุ่มผู้มีอายุระหว่าง 18 – 24 ปี ยังคงเป็น
กลุ่มที่เข้าสู่ระบบบาบัดรักษา และเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการใช้สารเสพติดมากที่สุด

จ
กลุ่มอำชีพที่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด (ผู้เสพ) กลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 40.59 กลุ่มรับจ้าง
ร้อยละ 39.11 กลุ่มว่างงาน ร้อยละ 6.34 ซึ่งในกลุ่มอาชีพรับจ้าง และกลุ่มว่างงานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
5. สถำนกำรณ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
พื้นที่ป่ำไม้ในจังหวัดสตูล
จังหวัดสตูลมีพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี ประมาณ ๘๗๙,๓๕๕.๗๖ ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 47.03 ของพื้นที่จังหวัด (คิดจากเนื้อที่จังหวัด ประมาณ 1,869,752.15 ไร่ โดยพื้นที่ดังกล่าวนับรวมพื้นที่ที่เป็น
ส่วนของน้าทะเล) แบ่งออกเป็น
- ป่าบก เนื้อที่ ประมาณ 556,650 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 29.77 ของพื้นที่จังหวัด
- ป่าชายเลน เนื้อที่ ประมาณ 322,705.76 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 17.26 ของพื้นที่จังหวัด
ข้อมูลสถิติพื้นที่ป่าไม้ โดยรวมพื้นที่ทะเล ประมาณ 1,869,752.15 ไร่ หรือ 2,991.60
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 39.51 ของพื้นที่จังหวัด
ปี ๒๕๖๐ จังหวัดสตูลมีพื้นที่ป่าถูกบุกรุก จานวน ๔,๖๔๒-๐-๐๐ ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙ สถานการณ์
การบุกรุกในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น เกาะหลีเป๊ะ มีปัญหาการ
บุกรุกค่อนข้างรุนแรง
ทรัพยำกรน้ำ
1. ลาน้าตามธรรมชาติที่สาคัญ ได้แก่คลองละงู คลองมาบัง คลองบาราเกต คลองลาโลนน้อย
2. แหล่ งน้ า จ านวน 1,046 แห่ ง ประกอบด้ว ย แหล่ งน้าสาธารณะ จานวน 199 แห่ ง
แหล่งน้าเอกชน จานวน 776 แห่ง และแหล่งน้าอื่นๆ จานวน 71 แห่ง
3. ฝาย จานวน 28 แห่ง
นาเพื่อการเกษตร
แหล่ งน้ าชลประทานที่ มี อ ยู่ ในจั งหวั ด ประกอบด้ ว ย แหล่ งน้ าตามโครงการชลประทาน
ขนาดกลางโครงการชลประทานขนาดเล็ก ,โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย – มาเลเซีย ,โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ,สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า ที่สร้างแล้วเสร็จถึงปัจจุบันจ้านวน 142 แห่ง สามารถ
กัก เก็ บ น้ าได้ ป ระมาณ 3,100,000 ลบ.ม. และ มี พื้ น ที่ ได้ รับ ประโยชน์ จ ากโครงการชลประทานทั้ งสิ้ น
128,960ไร่
โครงการชลประทานขนาดกลาง 3 โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการฝายดุสน ตาบลควนโดน อาเภอควนโดนพื้นที่ 32,025 ไร่
2. โครงการประตูระบายน้าบาโรย ตาบลปากน้า อาเภอละงู พื้นที่ 3,120 ไร่
3. โครงการฝายคลองท่าแพร ตาบลควนโดน อาเภอควนโดน พื้นที่ 12,765ไร่
จั ง หวั ด สตู ล มี ปั ญ หาการขาดแคลนน้ าเพื่ อ การอุ ป โภค บริ โ ภค และในการสนั บ สนุ น
การท่องเที่ยว สาหรับการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรมีน้อยถึงปานกลาง เฉพาะพื้นที่ที่มีการทานา การพัฒนา
เมืองและชุมชนขาดควบคุมและการวางแผนอย่างเหมาะสม มีการก่อสร้างสิ่งกีดขวางทางน้าต่างๆ การถมที่ดิน
ในพื้ น ที่ แก้ม ลิ งธรรมชาติ ซึ่งเป็ น เหตุให้ มี พื้ นที่ กัก เก็บ น้าและทางระบายน้ าลดลง แม้จะมี การก่อสร้างท่ อ
ลอดแล้วแต่ก็ยังมีไม่มากพอ หรือมีขนาดเล็กเกินไปที่จะระบายน้าได้ทัน รวมทั้งระบบเก็บกักน้าและชะลอน้า
หลากในลุ่มน้าก่อนที่จะไหลเข้าสู่เขตเมืองและชุมชนมีไม่เพียงพอ

ฉ
ขยะมูลฝอย
คาดว่ า ในปี ๒๕6๑ มี ข ยะมู ล ฝอยเกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สตู ล วั น ละ ๓๐๐.๙๖ ตั น
รวม 109,๘๕๓.๙5 ตัน/ปี (คานวณภายใต้ฐานประชากรกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๖๐ และ
อัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยระดับเทศบาลเมือง ๑.๑๕ กิโลกรัม/คน/วัน เทศบาลตาบล ๑.๐๒ กิโลกรัม/คน/
วัน และองค์การบริหารส่วนตาบล ๐.๙๑ กิโลกรัม/คน/วัน) แบ่งเป็นขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล จานวน
๗ แห่ง 24,6๖๑.๗๙ ตัน /ปี และองค์การบริห ารส่ วนตาบล ๓๔ แห่ ง 8๕,๑๙๒.๑๖ ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ
๒๒.๔๕ และ ๗๗.๕๕ ตามลาดับ ขยะมูล ฝอยในพื้นที่จังหวัดสตูล มีแนวโน้มสู งขึ้นตามจานวนประชากรที่
เพิ่มขึ้น
6. โครงสร้ำงพื้นฐำน
 กำรคมนำคมขนส่ง
จังหวัดสตูล มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัด ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด
ระหว่างอาเภอ และระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ทางหลวงที่อยู่พื้นที่จังหวัดสตูล มีทั้งสิ้น ทั้งหมด ๑1 สายทาง
๑3 ตอนควบคุม ระยะทางรวม 119.948 กิโลเมตร โดยมีทางหลวงแผ่นดินที่สาคัญ ได้แก่
1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 สายยนตรการกาธร เป็นทางหลักที่สามารถเดินทางไป
ยังจังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง โดยไปเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษมที่สี่แยก
คูห า เขตอาเภอรัตภูมิ จั งหวัดสงขลา แยกซ้ายไปจังหวัดพัทลุง แยกขวาไปอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ระยะทางประมาณ 67 กิโลเมตร
2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 สายฉลุง-ตรัง เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด
สตูลกับจังหวัดตรัง ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร เริ่มจากสามแยกฉลุง ผ่านอาเภอท่าแพ อาเภอละงู
อาเภอทุ่งหว้า อาเภอปะเหลียน และอาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
 กำรประปำ มีที่ทาการประปา 2 แห่ง คือ อาเภอเมือง และอาเภอละงู มีสถานีผลิตน้าประปา 4
แห่ง คือ อาเภอควนโดน ตาบลวังประจัน อาเภอละงู และอาเภอทุ่งหว้า
กำรไฟฟ้ำ
จังหวัดสตูล มีสานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการ จานวน 5 แห่ง ได้แก่
1. สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล
2. สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอละงู
3. สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอควนกาหลง
4. สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอาเภอท่าแพ
5. สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอาเภอทุ่งหว้า
ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้หมู่บ้านในเขตจังหวัดครอบคลุม
ทุกอาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน มีครัวเรือนที่ใช้กระแสไฟฟ้าจานวน 99,803 ครัวเรือน คิดเป็น 99.959% ปี
2560 การใช้ไฟฟ้าในส่วนของกิจการขนาดใหญ่ เพิ่มขึ้นในอัตราสูงสุด รองลงมาคือในส่วนของที่อยู่อาศัย
7. กำรคมนำคมติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำน
จังหวัดสตูลมีช่องทางด่านศุลกากรติดกับประเทศมาเลเซีย (รัฐเปอร์ลิส, รัฐเคดาห์) ทั้งทางบก และทาง
น้ า ประกอบด้ ว ยด่ า นถาวร 2 ด่ า น คื อ ด่ ำ นศุ ล กำกรสตู ล ติ ด กั บ ประเทศมาเลเซี ย เส้ น ทางทะเล
ผู้ประกอบการสตูลส่วนใหญ่จะใช้เพื่อขนส่งไปยังท่าเรือปีนัง และส่งต่อไปประเทศอินโดนีเซีย จีน และประเทศ
อื่น ๆ ตั้งอยู่ ที่ ต.ตามะลั ง อ.เมือง จ.สตูล เวลาเปิด -ปิ ดด่าน 08.00-18.00 น.(เวลาไทย) ด่ำนศุลกำกร
วังประจัน (ดำนตำมะลัง) เส้นทางถนน ติดกับด่านวังเกลียนรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ที่ ต.วังประจัน
อ.ควนโดน จ.สตูล เวลาเปิด-ปิดด่าน 07.00-18.00 น. (เวลาไทย)
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8. วิสัยทัศน์จังหวัด
“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่ ประตูสู่อาเซียน”
- นิยำมของวิสัยทัศน์ ดังนี้
1. เมืองท่องเที่ ยวเชิงนิเวศ การท่ องเที่ยวอย่างมีความรับผิ ดชอบในแหล่ งธรรมชาติ เอกลั กษณ์
เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่
เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่ว มของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสานึกต่อการรักษาระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย
- การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล
- การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา
- การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา
- การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- การท่องเที่ยวเพือ่ คุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพดี
2. อุ ท ยำนธรณี โ ลก (Geopark) หมายถึ ง พื้ น ที่ ที่ ป ระกอบด้ ว ยแหล่ งอนุ รั ก ษ์ ธ รณี วิ ท ยาแหล่ ง
ธรณีวิทยา หรือแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาที่เป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียง เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรณีวิทยาและแหล่ง
ธรณีวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา รวมถึงแหล่งโบราณคดี เมืองเก่า และประเพณีวัฒนธรรม วิถี
ชีวิตท้องถิ่นเมืองเก่า โดยนาทรัพยากรเหล่านี้มาบริหารจัดการ สร้างเรื่องราวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และ
ผลักดันให้ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการอย่างมี
ส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้น ให้ เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและประเทศชาติได้อย่างมั่นคง องค์กร Unesco รับรองเป็นอุทยานธรณีโลก
ซึ่งจังหวัดสตูล ได้ประกาศเป็นอุทยานธรณีระดับจังหวัดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ในชื่ออุทยานธรณีสตูล
(Satun Geopark) เพื่อผลักดันไปสู่ระดับประเทศในปี 2558 และระดับโลกภายใน ปี 2561 เพื่อเป็นอุทยาน
ธรณีระดับโลก (Global Geopark)
3. เศรษฐกิจมั่น คง (Economic Prosperity) เศรษฐกิจที่มีการเจริญ เติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง
ยั่ ง ยื น บนฐานของการผลิ ต ที่ มี คุ ณ ค่ า และมู ล ค่ า ศั ก ยภาพในท้ อ งถิ่ น และเห็ น ถึ ง โอกาสของการขยาย
ฐานเศรษฐกิจ ในอนาคต สู่ ก ารเป็ น จั งหวัดที่ป ระสบความส าเร็จในการยกระดับ คุณ ภาพความเป็ นอยู่ของ
ประชาชนบนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สังคมน่ำอยู่ ประชาชนได้รับบริการของรัฐด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง การศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
แรงงานได้รับ การพัฒ นาทักษะฝี มือ ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ด้อยโอกาสมีรายได้ ภายใต้การมีส่วนร่วของชุมชน
โดยการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่ดี มีสันติสุขบนฐานของความหลากหลาย
5. ประตูสู่อำเซียน เป็นการเปิดเส้นทางการเชื่อมโยงประเทศไทยไปสู่อาเซียนทางตอนใต้ เนื่องจาก
สตูล มีจุดแข็งด้านภูมิศาสตร์ของการเป็นพื้นที่รอยต่อพื้นที่หนึ่งระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย ซึ่งสามารถ
เดิ น ทางเชื่ อมต่ อ ไปสิ งคโปร์ และอิ น โดนี เซีย ได้ เมื่ อเปิ ด ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น (Asean Economic
Community : AEC) สตู ล จะกลายเป็ น อี ก ช่ อ งทางที่ ส าคั ญ ของไทยสู่ ก ลุ่ ม ประเทศเขตเศรษฐกิ จ สามฝ่ า ย
(Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle : IMT – GT) และเส้ น ทางนี้ มี ศั ก ยภาพที่ จ ะขยาย
การเชื่อมโยงไปสู่พม่าและจีนต่อไปได้ สิ่งเหล่านี้จะเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ด้านต่างๆ กับประเทศ
ในอาเซียน โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ให้กับจังหวัดสตูลและประเทศไทยได้อย่างมีนัยสาคัญ
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9. พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้มาตรฐานและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร โดยพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมการเกษตรรูปแบบกลุ่มและพัฒนา
ระบบการผลิตและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ให้ได้รับบริการสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน
และทั่วถึง พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริมอาชีพและยกระดับฝีมือแรงงาน สร้างโอกาสในการ
เข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน
4. เพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ให้มีความสะดวก ปลอดภัย มีมาตรฐาน
พร้อมทั้งสามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าชายแดน ฝั่งอันดามัน
กับอ่าวไทย และอาเซียน
5. พัฒนากลไกการบริหารจัดการและการบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล และมี
ความทันสมัย
10. เป้ำประสงค์รวม (Objective)
- เศรษฐกิจจังหวัดมีการขยายตัว มูลค่าภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมี
สันติสุข และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
11. ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issue)
๑. การพัฒนาอุทยานธรณีโลกและการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสากล
๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แปรรูป การบริการ และการค้าชายแดน เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่า
สินค้าการเกษตร ประมง และภูมิปัญญา
๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการคมนาคม การขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนา
จังหวัดและเชื่อมโยงสู่อาเซียน
4. การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
12. จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Strategic Positioning) ตำมแผนพัฒนำจังหวัด
ประกอบด้วยจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ดังนี้
1. การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยานธรณีโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
2. การสร้างคุณค่า มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพ
3. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาเมืองที่น่าอยู่สะอาด สงบ และสันติสุขบนความหลากหลาย
4. การเตรียมพร้อมเมืองเชื่อมโยงเปิดสู่อาเซียนและนานาชาติ


