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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
1. สภาพทั่วไป
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดใต้สุดของประเทศไทยด้านฝั่งอันดามัน ห่างจากกรุงเทพฯ 973 กิโลเมตร
โดยมีเนื้อที่ประมาณ 2,807.522 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,754,701 ไร่ (นับรวมพื้นที่ ที่เป็นส่วน
ของน้้าทะเล) เป็นล้าดับที่ ๖๓ ของประเทศ และล้าดับที่ ๑๒ ของภาคใต้ ติดฝั่งทะเลอันดามันมีมีอาณาเขต
ติดต่อกับจังหวัดตรัง สงขลา รัฐเปอร์ลิส และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 323,586 คน ชาย 160,926 คน หญิง 162,660 คน
จ้ า นวนครั ว เรื อ น 104,281 ครั ว เรื อ น ส่ ว นใหญ่ นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลามร้ อ ยละ ๗๖.77 ศาสนาพุ ท ธ
ร้อยละ 23.02 และศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ ๐.21 มีวัด ๔๑ วัด ที่พักสงฆ์ ๓๑ แห่ง มัสยิด ๒๓6 แห่ง โบสถ์
คริสต์ ๓ แห่ง ศาลเจ้า ๓ แห่ง ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ๓ ศูนย์ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม
ประจ้ามัสยิด (ศูนย์ตาดีกา) ๒๐๘ ศูนย์ มีพระภิกษุ ๓๗๐ รูป สามเณร ๔๔ รูป
2. การเมืองการปกครอง
แบ่ งการปกครองออกเป็น 7 อ้าเภอ 36 ต้าบล 280 หมู่บ้าน มีห น่ว ยงานส่ว นภูมิภ าค
33 หน่วยงาน ส่วนกลาง 53 หน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจ 13 หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 7 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต้าบล 34 แห่ง 77 ชุมชน
3. เศรษฐกิจ
โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ขึ้นอยู่กับสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
เป็น หลั ก โดยมีสั ดส่ วนร้อยละ 42.3 สาขาการผลิ ตที่มีความส้าคัญรองลงมา ได้แก่ สาขาการขายส่งและ
การขายปลีกฯ มีสัดส่วนร้อยละ 13.5 สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้ามีสัดส่วนร้อยละ 9.3 และสาขา
อื่น ๆ ร้อยละ 34.9 ตามล้าดับ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูล (GPP AT CURRENT MARGET PRICES) ปี
2560 มีมูลค่าเท่ากับ 36,557 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ (GDP) คิด
เป็น ร้อยละ 2.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ (GRP) และมีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 5 ในกลุ่มจังหวัดอัน
ดามัน ส้าหรับอัตราขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัดสตูล ขยายตัวร้อยละ 3.3 จากที่ขยายตัวร้อยละ 2.6 ในปีที่
ผ่านมา รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี จากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ในปี 2560 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี เท่ากับ 129,565 บาท เป็นล้าดับที่ 7 ของ
ภาคใต้และล้าดับที่ 28 ของประเทศ โดยมีมูลค่าสูงกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 7,443 บาท
หากพิจารณาในภาพรวมโครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลในอดีตขึ้นอยู่กับภาคการเกษตร
เป็นหลัก แต่ในปี 2558 โครงสร้างเศรษฐกิจ หลักของจังหวัดสตูลเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรเป็น
ภาคบริการ ซึ่งในปี 2560 มีสัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจดังนี้ ภาคบริการสัดส่วนโครงสร้างร้อยละ 47.3 ภาค
เกษตรมีสัดส่วนโครงสร้างร้อยละ 42.4 และภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 10.3 โดยมูลค่าการผลิตส่วน
ใหญ่ของเกษตรกรรมมาจากพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ยางพารา ปาล์มน้้ามัน ไม้ผลเช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด
ลองกอง อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแนวโน้มจะเห็นได้ว่าภาคการเกษตรตั้งแต่ปี 2554 – 255๘ มีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง และปรับตัวดีขึ้นในปี 2559 – 2560 ส้าหรับสัดส่วนในด้านอุตสาหกรรมมี แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ในขณะที่สัดส่วนของภาคบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากจังหวัดสตูลเริ่มมีการ
ขยายตัวของธุรกิจด้านการค้าส่ง ค้าปลีก การโรงแรม การท่องเที่ยวมากขึ้น

ข
ภาพแสดงโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสตูลปี 2560

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
 การเกษตรกรรม
 การเพาะปลูก
จั ง หวั ด สตู ล มี เ นื้ อ ที่ ทั้ ง หมด 1,754,700 ไร่ เป็ น พื้ น ที่ ถื อ ครองเพื่ อ ท้ า การเกษตร
ทั้งสิ้น 733,168 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.78 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด มีครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตามระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งสิ้น 46,385 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของจังหวัดสตูล
อันดับ 1 ได้แก่ ยางพารา มีเนื้อที่ปลูก 566,382 ไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตประมาณ 4,383 ล้านบาท
รองลงมาได้แก่ ปาล์มน้้ามัน เนื้อที่ปลูก 128,075 ไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตประมาณ 914.78 ล้านบาท
ข้าวมีเนื้อที่ปลูก 18,190 ไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตประมาณ 102.27 ล้านบาท และไม้ผลซึ่งลักษณะสวนจะ
เป็นสวนไม้ผลแบบผสมผสาน มีการปลูกไม้ผลในสวนหลายชนิด เช่นลองกอง เนื้อที่ปลูก 3,049 ไร่ , ทุเรียน
เนื้อที่ปลูก 2,355 ไร่ , เงาะ เนื้อที่ปลูก 1,278 ไร่ , มังคุด เนื้อที่ปลูก 1,827 ไร่ และจ้าปาดะ เนื้อที่ปลูก
1,286 ไร่ เป็นต้น
 การประมง
จั ง หวั ด สตู ล มี พื้ น ที่ ติ ด ชายฝั่ ง ทะเล และพื้ น ที่ น้ า จื ด มี ค วามได้ เ ปรี ย บเชิ ง เปรี ย บเที ย บ
(Comparative Advantage) ในการผลิตสินค้าด้านการประมง จังหวัดสตูล มีมูลค่าผลผลิตด้านการประมง
ประจ้าปี 2562 มูล ค่าทั้งสิ้น 4,467.353 ล้ านบาทโดยสาขาที่มูล ค่าสู งสุด 3 อันดับแรก คือการประมง
พาณิชย์ 1,859.34 ล้านบาท รองลงมาคือ การประมงพื้นบ้าน 1,134.28 ล้านบาท และการเลี้ยงกุ้งทะเล
885.5483 ล้านบาท มูลค่าการผลิตปี 2558 - 2562 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตจากการประมง
ทะเลพาณิชย์และการประมงพื้นบ้านเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 2561 พบว่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.68
 ปศุสัตว์
จังหวัดสตูล มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จ้านวน 21,364 ครัวเรือน เกษตรกรส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกรรายย่ อ ย เลี้ ย งสั ต ว์ เ ป็ น อาชี พ เสริ ม ควบคู่ กั บ การท้ า การเกษตรอย่ างอื่ น เช่ น สวนยางพารา
สวนปาล์มน้้ามัน สวนผลไม้ นาข้าว เป็นต้น

ค
จังหวัดสตูลได้มีส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์ โดยจัดให้มีหน่วยผสมเทียม
ของกรมปศุสั ตว์ จ้ านวน ๗ หน่ ว ย ส้ าหรับบริการผสมเทียมโคเนื้อ แพะเนื้อ มีโ รงฆ่าสั ตว์ใหญ่ (โค)
จ้านวน ๑ แห่ง โรงฆ่าสัตว์เล็ก (สุกร) จ้านวน ๑ แห่ง และโรงฆ่าสัตว์ปีก จ้านวน ๒ แห่ง และสถานที่
กักกันสัตว์ จ้านวน ๓ แห่ง
 การอุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มี
จ้านวนทั้งสิ้น 357 โรงงาน เงินลงทุนรวม 4,557.81 ล้านบาท และมีจ้านวนคนงาน 5,054คน ส่วนใหญ่
เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่ส้าคัญของจังหวัดสตูล ได้แก่
(1) อุ ต สาหกรรมไม้ และผลิ ต ภัณ ฑ์ จากไม้ ส่ ว นใหญ่ เ ป็น การแปรรู ปไม้ ยางพารา ท้ าวงกบ ประตู
หน้าต่าง ปัจจุบันมีจ้านวนโรงงานทั้งสิ้น 37 โรงงาน เงินลงทุน 653.45 ล้านบาท คนงาน 1,484 คน
(2) อุตสาหกรรมยาง ประกอบด้วย การผลิตยางแท่งมาตรฐาน STR 20 และยางผสม (Compound
Rubber) ท้ายางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน ตามล้าดับ ปัจจุบันมีจ้านวนโรงงานทั้งสิ้น 34 โรงงาน เงินลงทุน
882.31 ล้านบาท คนงาน 473 คน
(3) อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย การสกัดน้้ามันปาล์ม การท้าอาหารทะเลกระป๋อง ตามล้าดับ
ปัจจุบันมีจ้านวนโรงงานทั้งสิ้น 33 โรงงาน เงินลงทุน 433.99 ล้านบาท คนงาน 1,755 คน
 การพาณิชย์
ส่วนใหญ่เป็นการค้าส่งและค้าปลีกในสาขาเกษตรกรรมที่เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร และ
เนื่องจากจังหวัดสตูล มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย จึงมีการค้าชายแดนระหว่างไทย – มาเลเซีย
โดยมีช่องทางผ่านเข้า – ออก 2 ช่องทาง คือ ด่านศุลกากรสตูล และด่านศุลกากรวังประจัน
ดุลการค้าปี 2562 ขาดดุล 212.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 9.74 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 4.59 (ปี 2561 ขาดดุล 202.48 ล้านบาท)
สินค้าส่งออกที่สาคัญ ได้แก่ ปลาเบญจพรรณ,ปลาทูลังแช่เย็น,อิฐก่อสร้าง,กุ้งขาวแช่เย็น ,
หอมแดง/หัวเล็ก,ปลาโอทั้งตัวแช่เย็น,ชาเขียวผงปรุงส้าเร็จ,บุหรี่ซิกาแรต, อาหารเสริม(สัตว์)และอวนเก่าใช้แล้ว
สินค้านาเข้าที่สาคัญ ได้แก่ ปลาเบญจพรรณ, ปลากะพงขาวแช่เย็น, ส่วนประกอบเครื่องบีบน้้ามันปาล์ม, ปลา
ลิ้นหมาแช่เย็น, หอยแครงมีชีวิต, หอมหัวใหญ่, แมงดาทะเลแช่เย็น, กระเทียม, เครื่องบีบเมล็ดในปาล์มพร้อม
อุปกรณ์ครบชุด และเพลาพยุง
 การท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม มีความโดดเด่นในแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จึงเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าจะมีข้อจ้ากัดในเรื่องฤดูกาลในการท่องเที่ยว
ก็ตาม แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของท่องเที่ยวภายในจังหวัดสตูลมากนัก ดังนั้นการท่องเที่ยวของสตูล
ยังคงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งตลาดหลักยังคงเป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปยัง
เกาะตะรุ เ ตา และบางส่ ว นใช้จั ง หวัดสตูล เป็ นทางผ่ านไปยังเกาะลั งกาวี ประเทศมาเลเซีย ในปี 25 62
มีนักท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 1,549,880 คน สามารถท้ารายได้ให้กับจังหวัดประมาณ 9,238.42 ล้านบาท
ซึ่งมีแนวโน้ มสู งขึ้น อย่ างต่อเนื่ อง มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส้ าคัญ ได้แก่ พิพิธ ภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสตูล
(คฤหาสน์กูเด็น) มัสยิดกลางประจ้าจังหวัด อุทยานแห่งชาติตะรุ เตา อุทยานแห่งชาติทะเลบัน เกาะอาดัง

ง
เกาะหลีเป๊ะ น้้าตกวังสายทอง น้้าตกธาราสวรรค์ ถ้้าเจ็ดคต ถ้้าภูผาเพชร ถ้้าเลสเตโกดอน ปราสาทหินพันยอด
เป็นต้น
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศให้อุทยานธรณีสตูล ซึ่งเป็นอุทยานธรณีแห่งแรกของประเทศไทย เป็น
สมาชิกเครือข่ายอุทยานธรณีโลก Satun UNESCO Global Geopark ท้าให้ประเทศไทยได้แหล่งอุทยานธรณี
โลกจาก UNESCO แหล่งแรกของประเทศ แห่งที่ ๕ ของอาเซียน ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งธรณีของ
จังหวัดสตูล และนี่คือการเริ่มต้นในเวทีโลกที่จะต้องท้าต่อไปเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ วัฒนธรรม
และการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน
 ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์เด่นระดับจังหวัด Provincial Star OTOP ( PSO) 5 ผลิตภัณฑ์ สินค้าเด่น
5 ประเภท 1) แยมเมล่อน อ้าเภอทุ่งหว้า 2) กาแฟพื้นเมือง อ้าเภอเมือง 3) เครื่องประดับมุก อ้าเภอท่าแพ
4) เต่ากะลามะพร้าว อ้าเภอละงู 5) น้้ามันไพล อ้าเภอควนโดน
มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและ OTOP ในปี ๒๕62 จ้านวน 1,314,921,006 บาท ซึ่งมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีผ่านมา
4. สังคมและวัฒนธรรม
 แรงงาน
สถานภาพแรงงานของประชากรจัง หวัด สตูล ปี ๒๕62 พบว่ าเป็นผู้ อยู่ใ นก้า ลั ง แรงงาน จ้า นวน
151,962 คน โดยจ้าแนกเป็นผู้มีงานท้า 149,292 คน คิดเป็นร้อยละ 98.24 ของผู้อยู่ในก้าลังแรงงาน
ทั้งหมด ขณะที่ผู้ว่างงาน จ้านวน 2,600 คน คิดเป็นร้อยละ 1.71 และก้าลังแรงงานรอฤดูกาล จ้านวน 70
คน คิดเป็นร้อยละ 0.05 ส้าหรับผู้มีงานท้า 149,292 คน ในภาคเกษตรกรรม 70,415 คน (ร้อยละ
47.17 ของผู้มีงานท้าทั้งหมด) ส่วนผู้ท้างานนอกภาคเกษตรกรรม มีจ้านวน 78,877 คน (ร้อยละ 52.83
ของผู้มีงานท้าทั้งหมด) เมื่อพิจารณากลุ่มผู้ท้างานนอกภาคเกษตรกรรมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) สาขาการ
ขายส่ง การขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือนมากที่สุด
จ้านวน 25,747 คน 2) สาขาการผลิต จ้านวน 10,764 คน 3) สาขาโรงแรมและอาหาร จ้านวน 9,916
คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 7.21 และ 6.64 ของจ้านวนผู้มีงานท้านอกภาคเกษตรทั้งหมด ตามล้าดับ
ส้าหรับสาขาการท้าเหมืองแร่ เหมืองหินมีผู้มีงานท้าน้อยที่สุด จ้านวน 73 คน คิดเป็น ร้อยละ 0.05
จ้ านวนแรงงานนอกระบบที่ขึ้ นทะเบีย นประกันสั งคมจังหวัดสตู ล มาตรา 40 ณ เดือ นธัน วาคม
ปี 2562 มีจ้ านวนทั้งสิ้ น 24,182 คน คิดเป็นร้อยละ 29.92 ของจ้านวนแรงงานนอกระบบในจังหวัด
ทั้งหมด
 การศึกษา
จังหวัดสตูล มีการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับการศึกษาตลอดชีวิต
ทั้งในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ซึ่งในพื้นที่ของจังหวัดสตูลมีหน่วยงาน/
สถาบันที่จัดการศึกษาทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน แบ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ้านวน 6 หน่วยงาน
และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 5 หน่วยงาน มีสถานศึกษา จ้านวน 584 สถานศึกษา จ้านวนผู้เรียนทั้งสิ้น
95,373 คน
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET และ I-NET ของสถานศึกษาในจังหวัดสตูล ค่าคะแนนรวมยังน้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศอยู่เล็กน้อย ซึ่งจ้าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จ
 สาธารณสุข
จั ง หวั ด สตู ล มี ส ถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ภาครั ฐ คื อ โรงพยาบาลทั่ ว ไป(186 เตี ย ง) 1 แห่ ง
โรงพยาบาลชุมชน (๙0 เตียง) 1 แห่ง (30 เตียง) 5 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล 5๕ แห่ง และ
ศูนย์สุขภาพชุมชน 4 แห่ง จังหวัดสตูลไม่มีโรงพยาบาลเอกชน มีแต่สถานบริการที่ให้บริการในคลินิกเวชกรรม
ทันตกรรม และร้านขายยา (คลินิกแพทย์ 33 แห่ง คลินิกทันตกรรม 14 แห่ง การพยาบาลและผดุงครรภ์ 27
แห่ง คลินิกแพทย์แผนไทย 1 แห่ง และร้านขายยา 63 แห่ง (ขายยาแผนโบราณ 9 แห่ง)
อัตราส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ ต่อประชากรของจังหวัดสตูล ในภาพรวม พบว่า แพทย์ (1:
๔,๑๙๓) , ทัน ตแพทย์ (1: ๘,๖๑๒) ยั งต่้ากว่าเกณฑ์ที่ก้าหนด ในขณะที่เภสั ช กร และพยาบาลอัตราส่ ว น
ใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่ก้าหนด

 สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล มีการจับกุม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 จ้านวน 4,351 คดี ตัวยาที่
แพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดสตูล อับดับ 1 ยาบ้า คิดเป็นร้อยละ 57.34 อันดับ 2 กระท่อม คิดเป็นร้อยละ
37.41 อันดับ 3 ไอซ์ คิดเป็นร้อยละ 2.15 อันดับ 4 กัญชา คิดเป็นร้อยละ 2.05 และ อันดับ 5 ยาแก้ไอ
คิดเป็นร้อยละ 0.84
สถานการณ์ย าเสพติดจั งหวัดสตู ล พื้น ที่ที่ ยัง คงมีการน้าเข้ายาเสพติ ดอย่างต่อเนื่ อง ได้แก่พื ช
กระท่อม ไอซ์ และเฮโรอีน ส่วนใหญ่เป็นพืชกระท่อม ซึ่งรูปแบบการน้าเข้ายังคงเป็นรูปแบบการน้าเข้ามาพร้อม
ตัวบุ คคล และการซุกซ่อนในยานพาหนะ ทั้งรถยนต์ เรือประมง โดยพื้นที่ที่มีการลักลอบน้าเข้ายาเสพติด
และสามารถจับกุมผู้กระท้าความผิดได้อย่างต่อเนื่ อง ส่วนใหญ่จะใช้ช่องทางด่านศุลกากร และตามช่องทาง
ธรรมชาติในพื้นที่ชายแดนที่มีอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซีย
กลุ่มเป้าหมายหลักยังคงเป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน และมีการกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ มากขึ้น
เช่น กลุ่มนักเรียน นักศึกษา กลุ่มผู้ท้างานรับจ้าง หรือกลุ่มว่างงาน
5. สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
พื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดสตูล
พื้นที่ป่า จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ทั้งหมด ๑,๘๘๗,๑๐๔.๔๔ ไร่ (นับรวมพื้นที่ที่เป็นส่วนของ น้้าทะเล
กรณีไม่นับส่วนที่เป็นน้้าทะเล มีเนื้อที่ ๑,๕๔๙,๓๖๓ ไร่) หรือเท่ากับ ๓,๐๑๙.๓๗ ตารางกิโลเมตร มีสภาพป่า
ที่ มี ค วามหลากหลายทั้ ง ป่ า บกและป่ า ชายเลน มี พื้ น ที่ ป่ า ตามกฎหมายและมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ทั้ ง สิ้ น
จ้านวน ๘๗๙,๓๕๕.๗๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๙ ของพื้นที่จังหวัด ปี ๒๕60 พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
๓๙.๕๑ (๗๔๕,๕๘๕.๗๗ ไร่) ต่อมาใน ปี ๒๕๖1 มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 39.99 (๗54,742.๗๗ ไร่)
แบ่งออกเป็นป่าบก (ป่าสงวนแห่งชาติ ๑๓ ป่า ป่าไม้ถาวร ๑ ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๑ แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์
ป่า ๑ แห่ง) เนื้อที่ร วมประมาณ ๕๕๖,๖๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๙ ของพื้นที่จังหวัด และป่าชายเลน
(ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน ๕ ป่า ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งบางส่วนซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติ) ป่า
ชายเลน ๕ ป่า เนื้อที่รวมประมาณ จ้านวน ๓๒๒,๗๐๕.๗๖ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๐ ของพื้นที่จังหวัด
ทรัพยากรน้า
1. ล้าน้้าตามธรรมชาติที่ส้าคัญ ได้แก่คลองละงู คลองม้าบัง คลองบาราเกต คลองล้าโลนน้อย
2. แหล่งน้้า จ้านวน 1,046 แห่ง ประกอบด้วย แหล่งน้้าสาธารณะ จ้านวน 199 แห่ง
แหล่งน้้าเอกชน จ้านวน 776 แห่ง และแหล่งน้้าอื่นๆ จ้านวน 71 แห่ง
3. ฝาย จ้านวน 28 แห่ง

ฉ
นาเพื่อการเกษตร
แหล่ ง น้้ า ชลประทานที่ มี อ ยู่ ใ นจั ง หวั ด ประกอบด้ ว ย แหล่ ง น้้ า ตามโครงการชลประทาน
ขนาดกลางโครงการชลประทานขนาดเล็ก ,โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย – มาเลเซีย ,โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ,สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้า ที่สร้างแล้วเสร็จถึงปัจจุบันจ้านวน 142 แห่ง สามารถ
กัก เก็ บ น้้ าได้ป ระมาณ 3,100,000 ลบ.ม. และ มี พื้น ที่ไ ด้รั บประโยชน์จ ากโครงการชลประทานทั้ง สิ้ น
128,960ไร่
โครงการชลประทานขนาดกลาง 3 โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการฝายดุสน ต้าบลควนโดน อ้าเภอควนโดนพื้นที่ 32,025 ไร่
2. โครงการประตูระบายน้าบาโรย ต้าบลปากน้้า อ้าเภอละงู พื้นที่ 3,120 ไร่
3. โครงการฝายคลองท่าแพร ต้าบลควนโดน อ้าเภอควนโดน พื้นที่ 12,765ไร่
จั ง หวั ด สตู ล มี ปั ญ หาการขาดแคลนน้้ า เพื่ อ การอุ ป โภค บริ โ ภค และในการสนั บ สนุ น
การท่องเที่ยว ส้าหรับการขาดแคลนน้้าเพื่อการเกษตรมีน้อยถึงปานกลาง เฉพาะพื้นที่ที่มีการท้านา การพัฒนา
เมืองและชุมชนขาดควบคุมและการวางแผนอย่างเหมาะสม มีการก่อสร้างสิ่งกีดขวางทางน้้าต่าง ๆ การถมที่ดิน
ในพื้ น ที่ แ ก้ ม ลิ ง ธรรมชาติ ซึ่ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ มี พื้ น ที่ กั ก เก็ บ น้้ า และทางระบายน้้ า ลดลง แม้ จ ะมี ก ารก่ อ สร้ า ง
ท่อ ลอดแล้วแต่ก็ยังมีไม่มากพอ หรือมีขนาดเล็กเกินไปที่จะระบายน้้าได้ทัน รวมทั้งระบบเก็บกักน้้าและ
ชะลอน้้าหลากในลุ่มน้้าก่อนที่จะไหลเข้าสู่เขตเมืองและชุมชนมีไม่เพียงพอ
ขยะมูลฝอย
มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสตูล วันละ ๓๐4.62 ตัน รวม 111,187.62 ตัน/ปี
(ค้านวณภายใต้ฐานประชากรกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๖2 และอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
เฉลี่ยระดับเทศบาลเมือง ๑.๑๕ กิโลกรัม/คน/วัน เทศบาลต้าบล ๑.๐๒ กิโลกรัม/คน/วัน และองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล ๐.๙๑ กิโลกรัม/คน/วัน) แบ่งเป็นขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล จ้านวน ๗ แห่ง 25,031
ตัน/ปี และองค์การบริหารส่วนต้าบล ๓๔ แห่ง 86,156.62 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๒.51 และ ๗๗.49
ตามล้าดับ ขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสตูล มีแนวโน้มสูงขึ้นตามจ้านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
6. โครงสร้างพื้นฐาน
 การคมนาคมขนส่ง
จังหวัดสตูล มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัด ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด
ระหว่างอ้าเภอ และระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ทางหลวงที่อยู่พื้นที่จังหวัดสตูล มีทั้งสิ้น ทั้งหมด ๑1 สายทาง
๑3 ตอนควบคุม ระยะทางรวม 199.928 กิโลเมตร โดยมีทางหลวงแผ่นดินที่ส้าคัญ ได้แก่
1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 สายยนตรการก้าธร เป็นทางหลักที่สามารถเดินทางไป
ยังจังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง โดยไปเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษมที่สี่แยก
คูหา เขตอ้าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แยกซ้ายไปจังหวัดพัทลุง แยกขวาไปอ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ระยะทางประมาณ 67 กิโลเมตร
2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 สายฉลุง-ตรัง เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด
สตูลกับจังหวัดตรัง ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร เริ่มจากสามแยกฉลุง ผ่านอ้าเภอท่าแพ อ้าเภอละงู
อ้าเภอทุ่งหว้า อ้าเภอปะเหลียน และอ้าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
โครงข่ายทางหลวงชนบทสายรองในพื้นที่จังหวัดสตูล ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท
ซึ่งได้กระจายตามพื้นที่ในอ้าเภอต่าง ๆ มีจ้านวน 35 สายทาง ระยะทางรวม 550.856 กิโลเมตร สายทาง
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 35 สายทาง ระยะทางรวม 550.856 กิโลเมตร
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 การประปา มีที่ท้าการประปา 2 แห่ง คือ อ้าเภอเมือง และอ้าเภอละงู มีสถานีผลิตน้้าประปา 4
แห่ง คือ อ้าเภอควนโดน ต้าบลวังประจัน อ้าเภอละงู และอ้าเภอทุ่งหว้า
การไฟฟ้า
จังหวัดสตูล มีส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการ จ้านวน 5 แห่ง ได้แก่
1. ส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล
2. ส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ้าเภอละงู
3. ส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ้าเภอควนกาหลง
4. ส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ้าเภอท่าแพ
5. ส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ้าเภอทุ่งหว้า
ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้หมู่บ้านในเขตจังหวัดครอบคลุม
ทุกอ้าเภอ ต้าบล และหมู่บ้าน มีครัวเรือนที่ใช้กระแสไฟฟ้าจ้านวน 104,263 ครัวเรือน
7. การคมนาคมติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
จังหวัดสตูลมีช่องทางด่านศุลกากรติดกับประเทศมาเลเซีย (รัฐเปอร์ลิส, รัฐเคดาห์) ทั้งทางบก
และทางน้้า ประกอบด้วย ด่านถาวร 2 ด่าน คือ ด่านศุลกากรสตูล (ด่านต้ามะลัง) ติดกับประเทศมาเลเซีย
เส้นทางทะเล ผู้ประกอบการสตูลส่วนใหญ่จะใช้เพื่อขนส่งไปยังท่าเรือปีนัง และส่งต่อไปประเทศอินโดนีเซีย จีน
และประเทศอื่นๆ ตั้งอยู่ที่ ต้าบลต้ามะลัง อ้าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เวลาเปิด - ปิดด่าน 08.30– 16.00
น. (เวลาประเทศไทย) ด่านศุลกากรวังประจัน เส้นทางถนน ติดกับด่านวังเกลียน รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
ตั้งอยู่ที่ ต้าบลวังประจัน อ้าเภอควนโดน จังหวัดสตูล เวลาเปิด - ปิดด่าน 06.00 – 18.00 น. (เวลาประเทศ
ไทย)
8. วิสัยทัศน์จังหวัด
“เมืองท่องเที่ย วเชิงนิ เวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สั งคมน่าอยู่สั นติสุ ขยั่งยืน ประตูสู่
อาเซียน”
- นิยามของเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้
นิยามของเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้
๑. เมื อ งท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ หมายถึ ง การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในแหล่ ง
ธรรมชาติ เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างพฤติกรรมการท่องเที่ยวใหม่ ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วม
ของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตส้านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวมีคุณภาพของการ
บริหารจัดการระดับนานาชาติ บุคลากรการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ สิ่งอ้านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
มีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล
สตูลโดดเด่นทางการท่องเที่ยวคุณภาพ ๕ ด้าน ประกอบด้วย
- การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล
- การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา
- การท่องเที่ยวเชิงธรณี
- การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- การท่องเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพดี
๒. อุทยานธรณีโลก (UNESCO Global Geopark) หมายถึง สตูลประสบความส้าเร็จในการจัดการ
พื้นที่ที่ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา และแหล่งอนุรักษ์ให้เป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียง ให้เป็นแหล่ง
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ท่องเที่ยวทางทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา รวมถึงแหล่งโบราณคดี เมืองเก่า และประเพณีวัฒนธรรม วิถี
ชีวิต ท้องถิ่นเมืองเก่า โดยน้าทรัพยากรเหล่านี้มาบริหารจัดการ สร้างเรื่องราวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และ
ผลั กดั น ให้ ชุ ม ชนท้อ งถิ่ น มี ร ายได้ เพิ่ มขึ้ น อย่ างต่อ เนื่ อ ง และยั่ งยื น สามารถสร้ างรายได้ใ ห้ กับ จัง หวั ดและ
ประเทศชาติได้อย่างมั่นคง ประชาชนเกิดจิตส้านึกต่อการรักษาระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากร โดยเฉพาะ
การสร้ า งคุ ณ ค่ า และมูล ค่า แก่จ ัง หวัด และชุม ชน จากการได้ร ับ การรับ รองเป็น อุท ยานธรณีร ะดับ โลก
(UNESCO Global Geopark) พัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรม
สร้างสรรค์มูลค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเที่ยว ทั้งเชิงนิเวศป่าเขา ทางทะเล อุทยาน
ธรณีโลก และการท่องเที่ยวชายแดน
๓. เศรษฐกิจ มั่น คง (Economic Stability) หมายถึง เศรษฐกิจจังหวัด เศรษฐกิจชุมชน ที่มี
การเจริ ญเติบ โตอย่ างต่อเนื่ อง มั่น คง ยั่งยืน บนฐานของการผลิ ตที่มีคุณค่าและมูลค่าศักยภาพในท้องถิ่น
การค้ าชายแดนเติ บ โตเพิ่ม มากขึ้น รวมถึงการสร้างสรรค์นวั ตกรรมด้ านการบริการเพื่ อรองรับ การขยาย
ฐานเศรษฐกิจในอนาคต การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีทักษะและมีความสามารถในการแข่งขันที่มีอัต
ลักษณ์ชัดเจน มีนวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจ สินค้าและบริการ และกระบวนการผลิตและบริการในสินค้า
Geopark สู่การเป็นจังหวัดที่ประสบความส้าเร็จในการยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชน บนฐาน
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน หมายถึง การที่จังหวัดสตูลเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ที่ เข้มแข็ง ความ
เหลื่อมล้้าลดลง ประชาชนมีความมั่นคงในทุกมิติเพิ่มขึ้น ชุมชน และท้องถิ่นสามารถพัฒนาสู่การพึ่งตนเอง
สามารถจัดการตนเองได้มากขึ้น ระบบประชาธิปไตยระดับชุมชนมีความเข้มแข็ ง ชุมชนมีความสมัครสมาน
สามัคคี ภาครัฐมีระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล ทันสมัย บุคลากรภาครัฐมีคุณภาพ และคุณธรรม ยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงาน
ภาครัฐของจังหวัด
9. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตร
และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
๒. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูลแบบมีส่วนร่วม
อย่างสมดุล และยั่งยืน
๓. การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
10. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ตามแผนพัฒนาจังหวัด
๑. พัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมของประชาชนในจังหวัด โดยการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การเกษตร และส่งเสริมการสร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางบก และทางทะเล
๒. ยกระดับมาตรฐานด้านการจัดการของอุทยานธรณีโลกสตูล และสามารถบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยว เชิงนิเวศในพื้นที่ได้อย่างสมดุล
และยั่งยืน
๓. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรมที่รักสงบ สามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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