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กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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คาขวัญเมืองสตูล
“สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์”

คานา

๓

ปัจจุบันกระแสความเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน และสตรี
จานวนเด็กที่ถูกกระทาทารุณกรรมทางร่างกาย ทางเพศ เด็กถูกล่อลวงให้ค้าประเวณี เด็กถูกทอดทิ้ง
เด็กถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ปล่อยปละละเลย เด็กถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เด็กมีปัญหาทาง
ความประพฤติ เด็กเร่ร่อน เด็กขอทาน รวมทั้งสตรีตั้งครรภ์นอกสมรสมีจานวนเพิ่มมากขึ้น และเป็น
ปัญหาที่ทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนจะต้องเอาใจใส่ร่วมกัน เนื่องจากปัจจุบัน
ปัญหาดังกล่าวมีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น การแก้ปัญหาจึงจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลายฝ่ายเข้าร่วมระดมความคิด กาหนดแนวทางในการแก้ปัญหา ร่วมประสานการทางานเพื่ อให้
ความช่ว ยเหลื อแก้ไ ข คุ้ มครองและพัฒ นาเด็ก เยาวชนและสตรี เป็น ไปด้ว ยความรวดเร็ว ทัน ต่ อ
เหตุการณ์และเกิดประโยชน์สูงสุด
สรุปผลการดาเนินงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล เป็นการสรุปผลการดาเนินงาน
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน
และสตรีซึ่งประสบปัญหา ความเดือดร้อนทุกข์ยากรวมถึงกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ภารกิจ
หน้าที่ วิธีการดาเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล โดยหวังอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กต่อไป
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล
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สัญลักษณ์ประจาจังหวัดสตูล

ตราประจาจังหวัด
รูปพระสมุทรเทวาสถิตอยู่บนแท่นหินกลางทะเล
เบื้องหลังมีรัศมีพระอาทิตย์อัสดง
พระสมุทรเทวา คือ เทวดาผู้ปกป้องรักษามหาสมุทร
บัลลังค์หิน คือ วิมารของเทวดา
พระอาทิตย์อัสดง คือ ฝั่งทะเลตะวันตก หรือ มหาสมุทรอินเดีย
อักษรย่อจังหวัดสตูล : "สต"

ธงประจาจังหวัดสตูล

คาขวัญประจาจังหวัด: "สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์"

ดอกไม้ประจาจังหวัด: "ดอกกาหลง"

ต้นไม้ประจาจังหวัด: ต้นหมากพลูตั๊กแตน
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การปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเป็นแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
(พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) จังหวัดสตูล
วิสัยทัศน์
“การท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่สากล การท่องเที่ยวชุมชนได้มาตรฐาน”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล
ตามแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)
ประเด็น
1. ยุทธศาสตร์
ประเทศ

รายละเอียด
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(Growth & Competiveness)
2. ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของ
สังคม (Inclusive Growth)
3. ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green Growth)
4. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
(Government Efficiency)

2.แผนพัฒนา
จังหวัด

ประเด็น

จังหวัดสตูลได้กาหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดโดยการจัดทาแผนพัฒนา
จังหวัด 4 ปี ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาจังหวัดแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติ
ในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม ทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ มและความมั่ น คง
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและอาชีพซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในจังหวัด โดยการนานโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน แผนพัฒนาประเทศ แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มาเป็นกรอบหลักในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
รายละเอียด
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4. วิสัยทัศน์และ
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล (พ.ศ. 2557 - 2560) ได้กาหนดวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล ดังนี้
“เมืองการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนาของอาเซียน
เมืองการเกษตรมาตรฐาน เมืองแห่งความสุข”
โดยประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่หลากหลายให้ได้
มาตรฐานระดับสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. การพัฒนาผลผลิตและสินค้าเกษตร ให้ได้มาตรฐานรองรับ
ความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. การพัฒนาคนและสังคมแห่งการเรียนรู้ ภายใต้วัฒนธรรม
ที่หลากหลาย ชุมชนและประชาชนเข้มแข็ง อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขสู่ประชาคมอาเซียน
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ยั่งยืน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
5. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สนับสนุนการขนส่ง
การท่องเที่ยว เกษตรกรรม และการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน
5. การกาหนด
นอกจากนี้ ทั้งนี้ จังหวัดสตูลได้กาหนดตาแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์
ตาแหน่งจุดยืน
ทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ภายใต้นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(Positioning) และยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) คือ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่สากล
การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้มาตรฐาน โดยยังคงรักษาฐานรายได้เดิม : เรื่อง
การเกษตร และสร้างฐานรายได้ใหม่ : เรื่องการท่องเที่ยว
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ประวัติของจังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมาของจังหวัดสตูลในสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา และในสมัยกรุงศรีอยุธยาไม่
ปรากฏหลักฐาน กล่าวไว้ ณ ที่ใด สันนิษฐานว่าในสมัยนั้นไม่มีเมืองสตูล คงมีแต่หมู่บ้านเล็กๆ กระจัด
กระจายอยู่ตามที่ราบชายฝั่งทะเล
ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ สตูลเป็นเพียงตาบลหนึ่งอยู่ในเขตเมืองไทรบุรี ฉะนั้นประวัติความ
เป็นมาของจังหวัดสตูล จึงเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเมืองไทรบุรี ดังปรากฏในหนังสือพระราช
พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒ ว่า "ตามเนื้อความที่ปรากฏดังกล่าวมาแล้ว ทาให้เห็นว่าใน
เวลานั้น พวกเมืองไทรเห็นจะแตกแยกกันเป็น สองพวก คือ พวกเจ้าพระยาไทรปะแงรันพวกหนึ่ง
และพวกพระยาอภัยนุราชคงจะนบน้อมฝากตัวกับเมืองนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะเมื่อพระยาอภัยนุ
ราชได้มาเป็นผู้ว่าราชการเมืองสตูล ซึ่งเขตแดนติดต่อกับเมืองนครศรีธรรมราช พวกเมืองสตูลคงจะ
มาฟังบังคับบัญชาสนิทสนมข้างเมืองนครศรีธรรมราชมากกว่าเมืองไทร แต่พระยาอภัยนุราชว่า
ราชการเมืองสตูล ได้เพียง ๒ ปี ก็ถึงแก่อนิจกรรม ผู้ใดจะได้ว่าราชการเมืองสตูล ต่อมาในชั้นนั้นหา
พบจดหมายเหตุไม่ แต่พิเคราะห์ความตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง เข้าใจว่าเชื้อพระวงศ์ของพระ
อภัยนุราช (ปัศนู) คงจะได้ว่าราชการเมืองสตูลและฟังบังคับบัญชาสนิทสนมกับเมืองนครศรีธรรมราช
อย่างครั้งพระยาอภัยนุราชหรือยิ่งกว่านั้น"
เรื่องเกี่ยวกับเมืองสตูลยังปรากฏในหนังสือพงศาวดารเมืองสงขลา แต่ข้อความที่ปรากฏบาง
ตอนเกี่ยวกับชื่อผู้ว่าราชการเมืองสตูล ไม่ตรงกับพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๓
ประวัติเกี่ยวกับเมืองสตูลในการจัดรูปแบบการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาลว่า ในปี
พ.ศ.๒๔๔๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รักษาเมืองไทรบุรี เมืองเปอร์ลิส และเมืองสตูลเป็นมณฑล
เทศาภิบาล เรียกว่า "มณฑลไทรบุรี" โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาไทรบุรี รามภักดี เจ้าพระยาไทรบุรี
(อับดุลฮามิต) เป็นข้าราชการเทศาภิบาลมณฑลไทรบุรี เมืองสตูล ได้แยกจากเมืองไทรบุรีอย่าง
เด็ดขาด ตามหนังสือสัญญาไทยกับอังกฤษเรื่องปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับสหพันธรัฐมาลายู ซึ่งลง
นามกันที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ร.ศ.๑๒๗ (พ.ศ.๒๔๕๒) จากหนังสือสัญญานี้ยังผลให้ไทรบุรี
และเปอร์ลิสตกเป็นของอังกฤษ ส่วนสตูลคงเป็นของไทยสืบมาจนถึงปัจจุบัน
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เมื่อปักปันเขตแดนเสร็จแล้ว ได้มีพระราชโองการโปรดให้เมืองสตูลเป็นเมืองจัตวารวมอยู่ใน
มณฑลภูเก็ตเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ร.ศ.๑๒๘ (พ.ศ.๒๔๕๓)
ในปีพุทธศักราช ๒๔๗๕ ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย
เมืองสตูลก็มีฐานะยกเป็นจังหวัดหนึ่งอยู่ในราชอาณาจักรไทยสืบต่อมาจนถึงกระทั่งทุกวันนี้

ความหมายที่มาของชื่อจังหวัดสตูล
คาว่า "สตูล" มาจากคาภาษามาลายูว่า "สโตย" แปลว่ากระท้อน อันเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่
ชุกชุมในท้องที่เมืองนี้ ซึ่งต่อมาได้รับการตั้งสมญานามเป็นภาษามาลายูว่า "นครสโตยมาบังสการา
(Negeri Setoi Mumbang Segara) " หรือแปลเป็นภาษาไทย ว่า สตูลเมืองแห่งพระสมุทรเท
วา ดังนั้น "ตราพระสมุทรเทวา" จึงกลายเป็นตราหรือสัญลักษณ์ของจังหวัดมาตราบเท่าทุกวันนี้
ปัจจุบันจังหวัดสตูล แบ่งการปกครองออกเป็น ๗ อาเภอ คือ
๑. อาเภอเมืองสตูล
๒. อาเภอละงู ๓. อาเภอควนกาหลง ๔. อาเภอทุ่งหว้า
๕. อาเภอควนโดน
๖. อาเภอท่าแพ
๗. อาเภอมะนัง

การปกครองและประชากร
จังหวัดสตูล แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคเป็น ๗ อาเภอ ๓๖ ตาบล ๒๗๙ หมู่บ้าน ๗ เทศบาล
(๑ เทศบาลเมือง ๖ เทศบาลตาบล) ๓๔ อบต.

ตารางแสดงการแบ่งเขตการปกครอง
อาเภอ

ตาบล

หมู่บ้าน

เทศบาล
ตาบล
๑
๑
-

อบต.

๗๐
๓๑
๓๒

เทศบาล
เมือง
๑
-

๑๐
๔
๓

สภา
ตาบล
-

๑.อาเภอเมือง
๒.อาเภอควนโดน
๓.อาเภอควน
กาหลง
๔.อาเภอทุ่งหว้า
๕.อาเภอละงู
๖.อาเภอท่าแพ
๗.อาเภอมะนัง
รวม

๑๒
๔
๓
๕
๖
๔
๒
๓๖

๓๕
๖๑
๓๑
๑๙
๒๗๙

๑

๑
๖

๕
๖
๔
๒
๓๔

-

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดสตูล

การบริหารราชการ
จังหวัดสตูล มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน ๓ รูปแบบ คือ

๑๐

๑.การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วยส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ซึ่งตั้งหน่วยงาน
ในพื้นที่จังหวัด จานวน ๕๖ หน่วยงาน
๒.การบริหารราชการส่วนภูมิภาค จัดรูปแบบการปกครองและการการบริหารราชการ
ออกเป็น ๒ ระดับ คือ
ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ส่วนราชการประจาจังหวัด จานวน ๒๗ หน่วยงาน
ระดับอาเภอ ประกอบด้วย ๗ อาเภอ ๓๖ ตาบล ๒๗๙ หมู่บ้าน
๓.การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ เทศบาลเมือง ๖
เทศบาลตาบลและ ๓๔ องค์การบริหารส่วนตาบล

ขนาดและที่ตั้ง
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทยทางชายฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งเป็น
ชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันตกอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ ๖ องศา ๔ ลิปดาและ ๗ องศา ๒ ลิปดาเหนือ และ
เส้นแวงที่ ๙๙ องศา ๕ ลิปดาและ ๑๐๐ องศา ๓ ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดย
เส้นทางรถยนต์ ๙๗๓ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๘๐๗.๕๒๒ ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับ
๑,๗๕๔,๗๐๑ ไร่ พื้นที่ส่วนที่เป็นเกาะประมาณ ๑๐๕ เกาะ มีชายฝั่งทะเลยาว ๑๔๔.๘๐ กิโลเมตร มี
อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

จังหวัดสตูล มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ติดอาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อาเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง และอาเภอปะ
เหลียนจังหวัดตรัง
ทิศตะวันออก ติดอาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
ทิศใต้
ติดรัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
ทิศเหนือ

โดยพื้นที่บนบกมีเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างจังหวัดสตูลกับ
จังหวัดอื่นๆ และประเทศมาเลเซีย

