
 

ประวัติความเปนมาของจังหวัดสตูล 

 
ในสมัยกอนกรุงศรีอยุธยา และในสมัยกรุงศรีอยุธยาไมปรากฏหลักฐานกลาวไว ณ ที่ใด สันนิษฐานวาในสมัยนั้น ไมมีเมืองสตูล 

คงมีแตหมูบานเล็ก ๆ กระจัดกระจายอยูตามที่ราบชายฝงทะเลในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร สตูลเปนเพียงตําบลหนึ่งอยูในเขตเมืองไทร

บุรี ฉะนั้นประวัติความเปนมาของจังหวัดสตูล จึงเกี่ยวของกับเรื่องราวของเมืองไทรบุรี ดังปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดาร                   

กรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๒ วา "ตาม เนื้อความที่ปรากฏดังกลาวมาแลว ทําใหเห็นวาในเวลานั้น พวกเมืองไทรเห็นจะแตกแยกกัน                

เปนสองพวก คือ พวกเจาพระยาไทรปะแงรันพวกหนึ่ง และพวกพระยาอภัยนุราชคงจะนบนอมฝากตัวกับเมืองนครศรีธรรมราช 

โดยเฉพาะเมื่อพระยาอภัยนุราชไดมาเปนผูวาราชการเมืองสตูล ซึ่งเขตแดนติดตอกับเมืองนครศรีธรรมราชพวกเมืองสตูลคงจะมาฟง

บังคับบัญชาสนิทสนมขางเมืองนครศรีธรรมราชมากกวาเมืองไทรแตพระยาอภัยนุราช วาราชการเมืองสตูลไดเพียง ๒ ป ก็ถึงแก

อนิจกรรม ผูใดจะไดวาราชการเมืองสตูลตอมาในชั้นนั้นหาพบจดหมายเหตุไม แตพิเคราะหความตามเหตุการณที่เกิดขึ้นภายหลัง เขาใจ

วาเชื้อพระวงศของพระอภัยนุราช (ปศนู) คงจะไดวาราชการเมืองสตูลและฟงบังคบับัญชาสนิทสนมกับเมืองนครศรีธรรมราช อยางครั้ง

พระยาอภัยนุราช หรือยิ่งกวานั้น" 

 
 

เมื่อปกปนเขตแดนเสร็จแลว ไดมีพระราชโองการโปรดใหเมืองสตูลเปนเมืองจัตวา รวมอยูในมณฑลภูเก็ต เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม 

ร.ศ.๑๒๘ (พ.ศ. ๒๔๕๓) 

           ในปพุทธศักราช ๒๔๗๕ ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย เมืองสตูลก็มีฐานะยกเปนจังหวัดหนึ่ง

อยูในราชอาณาจักรไทยสืบตอมา จนถึง กระทั่งทุกวันนี้ 

 

 

 

 



 

 
 

คําวา "สตูล" มาจากคําภาษามาลายูวา "สโตย" แปลวากระทอน อันเปนผลไมชนิดหนึ่งที่ข้ึนอยูชุกชุมในทองท่ีเมอืงนี้ ซึ่งตอมา

ไดรับการตั้งสมญานามเปน ภาษามาลายูวา "นครสโตยมําบังสการา  (Negeri  Setoi  Mumbang  Segara)" หรือแปลเปนภาษาไทย 

วา สตูลเมืองแหงพระสมุทรเทวา ดังนั้น"ตราพระสมุทรเทวา"จึงกลายเปนตราหรือสัญลักษณของจังหวัดมาตราบเทาทุกวันนี้ จังหวัดสตูล 

แมจะอยูรวมกับไทรบุรีในระยะเริ่มแรกก็ตามแตจังหวัดสตูลก็เปนจังหวัดที่มีดินแดนรวมอยูในประเทศไทยตลอดมาระยะแรก ๆ จังหวัด

สตูล แบงเขตการปกครองออกเปน ๒ อําเภอ กับ ๑ กิ่งอําเภอ คอื อําเภอมําบัง อําเภอทุงหวา และกิ่งอําเภอละงู ซึ่งอยูในการปกครอง

ของอําเภอทุงหวาตอมาป พ.ศ. ๒๔๘๒ ไดเปลี่ยนชื่ออําเภอมําบังเปนอําเภอเมืองสตูล สําหรับอําเภอทุงหวา ซึ่งในสมัยกอนนั้น

เจริญรุงเรืองมากมีเรือกลไฟจากตางประเทศติดตอไปมาคาขายและรับสงสินคาเปนประจํา สินคาสําคัญของอําเภอทุงหวา คือ "พริกไทย" 

เปนที่รูจักเรียกตามกันในหมูชาวตางประเทศวา "อําเภอสุไหวอุเป" ตอมาเมื่อประมาณป พ.ศ. ๒๔๕๗ การปลูกพริกไทยของอําเภอทุงหวา

ไดลดปริมาณลง ชาวตางประเทศที่เขามาทําการคาขายตางพากันอพยพกลับไปยังตางประเทศ ราษฎรในทองที่ก็พากันอพยพไปหาทําเล

ทํามาหากินในทองท่ีอื่นกันมาก โดยเฉพาะไดยายไปตั้งหลักแหลงท่ีกิ่งอําเภอละงูมากขึ้นทําใหทองที่กิ่งอําเภอละงูเจริญขึ้นอยางรวมเร็ว

และในทางกลับกันทําใหอําเภอทุงหวาซบเซาลง 

          ครั้งถึง พ.ศ.๒๔๗๓ ทางราชการพิจารณาเห็นวากิ่งอําเภอละงูเจริญขึ้นมีประชากรอาศัยอยูหนาแนนกวาอําเภอทุงหวาจึงได

ประกาศยกฐานกิ่งอําเภอละงูเปนอําเภอ เรียกวา อําเภอละงู และยุบอําเภอทุงหวาเดิมเปนก่ิง อําเภอทุงหวา เรียกวา ก่ิงอําเภอทุงหวา 

ขึ้นอยูในการปกครองของอําเภอละงู ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๑๖ กิ่งอําเภอทุงหวาจึงไดรับสถานะเดิมกลับคืนมาเปนอําเภอทุงหวา 

 

ปจจุบันจังหวัดสตูล แบงการปกครองออกเปน ๗ อําเภอ คือ 

๑. อําเภอเมืองสตูล  

๒. อําเภอละงู  

๓. อําเภอควนกาหลง  

๔. อําเภอทุงหวา  

๕. อําเภอควนโดน  

๖. อําเภอทาแพ  

๗. อําเภอมะนัง 
 

 



 

แผนที่จังหวัดสตูล 

จังหวัดสตูล เปนจังหวัดใตสุดของประเทศไทยดานฝงอันดามัน หางจากกรุงเทพฯ 973 กิโลเมตร โดยมีเนื้อที่ประมาณ 2,807.522 

ตารางกิโลเมตร หรือ 1,754,701 ไร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดตรัง สงขลา รัฐเปอรลิส และรัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 319,700 คน ชาย 158,832 คน หญิง 160,868 คน จํานวนครัวเรือน 101,646 ครัวเรือน สวนใหญนับถือ

ศาสนาอิสลามรอยละ 76.77 ศาสนาพุทธรอยละ 23.02 และศาสนาอื่น ๆ รอยละ 0.21 มีมัสยิด 232 แหง วัด 41 แหง โบสถ ๓ แหง 

ศาลเจา 3 แหง และศูนยอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิด 208 ศูนยมีพระภิกษุ 392 รูป สามเณร 53 รูป มีอิหมาม 230 

คน 

การเมืองการปกครอง 

แบงการปกครองออกเปน 7 อําเภอ 36 ตําบล 279 หมูบาน มีหนวยงานสวนภูมิภาค 33 หนวยงาน สวนกลาง 51 หนวยงาน และ

รัฐวิสาหกิจ 13 หนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีองคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาล 7 แหง และองคการบริหารสวน

ตําบล 34 แหง 51 ชุมชน 

เศรษฐกิจ 

โครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ขึ้นอยูกับผลผลิตทางการเกษตรและการคา อาชีพหลัก คือ การทําสวนยางพารา ปาลมน้ํามัน การ

ทํานา และการทําสวนไมผล ฯลฯ จากตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวม จังหวัดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ในป 2558 ประชากรมีรายได เฉลี่ยตอคน/ป เทากับ 112,051 บาท โดยมีมูลคาสูงกวาปที่ผานมา 639 บาท เมื่อเปรียบเทียบ

กับจังหวัดใน ภาคใต จังหวัดสตูลมีรายไดเฉลี่ยตอคน/ป เปนลําดับที่ 7 ของภาคใต และลําดับที่ 28 ของประเทศ 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

ขอมูลทั่วไป 
จังหวัดสตูล เปนจังหวัดใตสุดของประเทศไทยดานฝงอันดามัน หางจากกรุงเทพฯ 973 กิโลเมตร โดยมีเนื้อที่ประมาณ 2,807.522 

ตารางกิโลเมตร หรือ 1,754,701 ไร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดตรัง สงขลา รัฐเปอรลิส และรัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 319,700 คน ชาย 158,832 คน หญิง 160,868 คน จํานวนครัวเรือน 101,646 ครัวเรือน สวนใหญนับถือ

ศาสนาอิสลามรอยละ 76.77 ศาสนาพุทธรอยละ 23.02 และศาสนา อ่ืน ๆ รอยละ 0.21 มีมัสยิด 232 แหง  วั ด 41 แห ง                                 

โบสถ ๓ แหง ศาลเจา 3 แหง และศูนยอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิด 208 ศูนยมีพระภิกษุ 392 รูป สามเณร 53 รูป 

มีอิหมาม 230 คน 

การเมืองการปกครอง 

     แบงการปกครองออกเปน 7 อําเภอ 36 ตําบล 279 หมูบาน มีหนวยงานสวนภูมิภาค 33 หนวยงาน สวนกลาง                           

51 หนวยงาน และรัฐวิสาหกิจ 13 หนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีองคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาล 7 แหง และ

องคการบริหารสวนตําบล 34 แหง 51 ชุมชน 

เศรษฐกิจ 

     โครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ขึ้นอยูกับผลผลิตทางการเกษตรและการคา อาชีพหลัก คือ การทําสวนยางพารา 

ปาลมน้ํามัน การทํานา และการทําสวนไมผล ฯลฯ จากตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวม จังหวัดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา                    

การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในป 2558 ประชากรมีรายได เฉลี่ยตอคน/ป เทากับ 112,051 บาท โดยมีมูลคาสูงกวาปที่ผานมา                 

639 บาท เม่ือเปรียบเทียบกับจังหวัดใน ภาคใต จังหวัดสตูลมีรายไดเฉลี่ยตอคน/ป เปนลําดับที่ 7 ของภาคใต และลําดับที่ 28                  

ของประเทศ 

 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 

 
 
 
 
 
 



 
โครงสรางจังหวัด 

 
 

 



 

เปาหมายการพัฒนาจังหวัดสตูล (Vision) 

"เมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง 

สังคมนาอยูสันติสุขยั่งยืน ประตูสูอาเซียน" 

นิยามของเปาหมายการพัฒนา ดังนี้ 
               1. เมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบในแหลงธรรมชาติ เอกลักษณ

เฉพาะถิ่น และแหลงวัฒนธรรมที่เก่ียวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดลอม โดยมีกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูที่เกี่ยวของ การสราง

พฤติกรรมการทองเที่ยวใหม ภายใตการจัดการอยางมสีวนรวมของทองถิ่น เพ่ือมุงเนนใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศ               

อยางย่ังยืน การทองเที่ยวมีคุณภาพของการบริหารจัดการระดับนานาชาติ บุคลากรการทองเที่ยว ผูประกอบการ สิ่งอํานวย                

ความสะดวกทางการทองเท่ียว มีคุณภาพ มาตรฐาน ระดับสากล 

              สตูลโดดเดนทางการทองเที่ยวคุณภาพ ๕ ดาน ประกอบดวย 

               - การทองเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล 

               - การทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา 

               - การทองเที่ยวเชิงธรณี 

               - การทองเที่ยวเชิงเกษตร 

                - การทองเที่ยวเพ่ือคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพดี 

               2. อุทยานธรณีโลก (Global Geopark) หมายถึง สตูลประสบความสําเร็จในการจัดการพ้ืนที่ ที่ประกอบดวยแหลง

เรียนรูทางธรณีวิทยา และแหลงอนุรักษใหเปนที่รูจักหรือมีชื่อเสียง ใหเปนแหลงทองเที่ยวทางทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา 

รวมถึงแหลงโบราณคดี เมืองเกา และประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ทองถ่ินเมืองเกา โดยนําทรัพยากรเหลานี้มาบริหารจัดการสราง                    

เรื่องราวเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว และผลักดันใหชุมชนทองถิ่นมีรายไดเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ยั่งยืน สามารถสรางรายไดใหกับจังหวัด

และประเทศชาติไดอยางมั่นคง ประชาชนเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศและอนุรักษทรัพยากร และสรางคุณคาและมูลคา             

แกจังหวัดและชุมชนจากการไดรับการรับรองเปนอุทยานธรณีระดับโลก (Global Geopark) พัฒนาธุรกิจดานการทองเที่ยวใหมีมูลคาสูง

ดวยอัตลักษณและวัฒนธรรม สรางสรรคมูลคาทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการทองเที่ยว ทั้งนิเวศ ปาเขา นิเวศทางทะเล 

อุทยานธรณีโลก และทองเท่ียวชายแดน 

               3. เศรษฐกิจม่ันคง (Economic Stability) หมายถึง เศรษฐกิจจังหวัด เศรษฐกิจชุมชนที่มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง 

มั่นคง ยั่งยืน บนฐานของการผลิตที่มีคุณคาและมูลคาศักยภาพในทองถ่ิน การคาชายแดนเติบโตเพ่ิมมากขึ้น และการสรางสรรค

นวัตกรรมการบริการเพิ่มคารองรับการขยายฐานเศรษฐกิจ ในอนาคต การสรางและพัฒนาผูประกอบการที่มีทักษะและมีความสามารถ

ในการแขงขันที่มีอัตลักษณชัดเจน มีนวัตกรรมในการสรางโมเดลธุรกิจ สินคาและบริการ และกระบวนการผลิตและบริการในสินคา 

Geopark สูการเปนจังหวัดที่ประสบความสําเร็จในการยกระดับคุณภาพความเปนอยูของประชาชนบนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 



 

               4. สังคมนาอยูสันติสุขยั่งยืน หมายถึง หมายถึง สังคมพหุวัฒนธรรมที่เขมแข็ง ความเหลื่อมล้ําลดลง ประชาชน                 

มีความมั่นคงในทุกมิติเพ่ิมขึ้น ชุมชน และทองถิ่นสามารถพัฒนาสูการพึ่งตนเองและจัดการตนเองไดมากขึ้น ระบบประชาธิปไตยระดับ

ชุมชนมีความเขมแข็ง ชุมชนมีความสมัครสมานสามคัคี ภาครัฐมีระบบบริหารจัดการที่มี ธรรมาภิบาล ทันสมัย บุคลากรรัฐมคีณุภาพ 

และคุณธรรม ยึดประชาชนเปนศนูยกลาง ตอบสนองความตองการและใหบริการอยางอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส หนวยงานภาครัฐ

ของจังหวัดมีการบริหารงานแบบบูรณาการ  โดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น                  

ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ ประชาชนเขาถึงการบริการของรัฐดานสุขภาพ และการศึกษาผานเกณฑมาตรฐาน แรงงานไดรับการพัฒนา

ทักษะฝมือ ประชาชนกลุมเปราะบางทั้งคนจน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอย เขาถึงสวัสดิการรัฐ ไดรับการเสริมสรางโอกาส มีงาน อาชีพและ

รายไดที่มั่นคง สังคมสันติสุข คนสตูลมีสุขภาวะที่ดี เรียนรู ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ชุมชนมีความสงบเรียบรอย

ภายใตการมีสวนรวมของชุมชน  โดยการสรางภูมิคุมกันในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ

อยูในสิ่งแวดลอมที่ดี มีสันติสุขบนฐานของความหลากหลาย 

                5. ประตูสูอาเซียน การสรางโอกาสจังหวัดในเวทีอาเซียนและการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ผานการทองเที่ยว การคา 

และสังคมพหุวัฒนธรรม เปนการเปดเสนทางการเชื่อมโยงสตูล กับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกสของประเทศไทยไป                

สูอาเซียนทางตอนใต มาเลเซีย เชื่อมตอไปสิงคโปร และอินโดนีเซียได เตรียมความพรอมสตูลเปนชองทางที่สําคัญของไทยสูกลุม               

ประเทศเขตเศรษฐกิจสามฝาย (Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle : IMT – GT) รองรับการขยายการเชื่อมโยง

ไปสูพมาและจีนตอไปได การสรางโอกาสในการสรางความสัมพันธดานตางๆ กับประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะการสรางมูลคาเพิ่ม              

ทางเศรษฐกิจ ใหกับจังหวัดสตูลและประเทศไทยไดอยางมีนัยยะสําคัญ การเชื่อมโยงกับสังคมมุสลิมในการพัฒนาเปนเมืองทางเลือก                

ที่สะอาด สงบ และบริสุทธิ์ 

               วัตถุประสงค/เปาหมาย (Objective) 

                เศรษฐกิจจังหวัดมีการขยายตัว เปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศชั้นนําที่ไดมาตรฐานสากล ประชาชนมคีณุภาพชีวิตท่ีดี                   

สังคมมีสันติสุข และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

               ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/ยุทธศาสตร (Strategic Issue) 

                1. สรางมลูคาเพิ่มการทองเที่ยว การเกษตร และการคาสูอาเซียน 

                2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และอุทยานธรณีสตูลอยางสมดุล และยั่งยืน 

                3. การยกระดับคณุภาพชีวิต เสริมสรางความมั่นคงและสังคมสันติสุข 

               จุดยืนทางยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาจังหวัด (Strategic Positioning) 

               ประกอบดวยจุดยืนทางยุทธศาสตร 3 ประเด็น ดังนี้ 

               1. การพัฒนาเศรษฐกิจ การคา การทองเที่ยว การเกษตร ที่มีมูลคาสูง 

               2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และอุทยานธรณีโลกอยางสมดุล และยั่งยืน 

               3. การสรางสังคมพอเพียง และคนท่ีมีคุณภาพ สูสันติสุขที่ยั่งยืน 
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