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ฐานข้อมูลจังหวัดสตูล 
ด้านประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม 

 

สภาพภูมิศาสตร์จังหวัดสตูล 
 

ลักษณะทางกายภาพ 

จังหวัดสตูล ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่เลียบทางชายฝั่งทะเลอันดามันซึ่งมี
ยาว 144.80 กิโลเมตร และยังเป็นเป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทยทางชายฝั่งทะเลอันดามัน ทางด้าน
ตะวันตกอยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 6 องศา 4 ลิปดา และ 7 องศา 2 ลิปดาเหนือ และเส้นลองจิจูดที่  99  องศา 
5 ลิปดา และ 100 องศา 3 ลิปดาตะวันออก มีพ้ืนที่ประมาณ 2,807.522 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับ 
1,754,701 ไร่ ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 60 ของประเทศ  มีเกาะในทะเลอันดามันอยู่ในการปกครองจ านวน  
105  เกาะ 
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อาณาเขต  
                ทิศเหนือ   ติดอ าเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา  อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง และอ าเภอปะเหลียน
จังหวัดตรัง 
                ทิศตะวันออก   ติดอ าเภอสะเดา   จังหวัดสงขลาและรัฐเปอร์ลิส  ประเทศมาเลเซีย 
                ทิศใต้  ติดรัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 
                ทิศตะวันตก    ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย 

ลักษณะภูมิประเทศ 
   พ้ืนที่จังหวัดสตูลด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นเนินเขาและภูเขาสลับซับซ้อนหลายแนวประกอบ
เป็นทิวเขานครศรีธรรมราช  ซึ่งมีลักษณะการวางตัวแนวเหนือ – ใต้ ตลอดไปติดต่อกับทิวเขาสันกาลาคีรี ลักษณะ
พ้ืนที่ของจังหวัดสตูลค่อยๆ ลาดเอียงลงสู่ทะเลทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้  โดยมีที่ราบแคบๆ ขนานไปกับ
ชายฝั่งทะเล   ถัดจากที่ราบเป็นป่าชายเลนน้ าเค็มขึ้นถึง อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าแสมและป่าโกงกาง เป็นหวัดที่ไม่มี
แม่น้ าไหลผ่าน คงมีแต่ล าน้ าสั้นๆ  ซึ่งต้นก าเนิดจากภูเขาทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกของจังหวัด  พ้ืนที่   
ที่เป็นภูเขาประมาณร้อยละ 40.31 เป็นที่ราบหรือเนินร้อยละ 41.81  และเป็นพ้ืนที่แฉะน้ าท่วมร้อยละ 17.88  
 

ภูเขาที่ส าคัญ 
  เขาจีน หรือ บูเก็ตจีนา เป็นทิวเขาที่ต่อเนื่องจากทิวเขานครศรีธรรมราช มียอดเขาที่สูงที่สุดใน
จังหวัดสตูล มีความสูง 740 เมตร  เป็นแหล่งก าเนิดสายน้ าหลายสายและน้ าตก เช่น น้ าตกยาโรย  น้ าตกจิ้งหรีด  
มีหนองน้ าขนาดใหญ่เรียกว่า  บึงทะเลบัน  มีเนื้อที่ 125 ไร่เป็นที่ตั้งอุทยานแห่งชาติทะเลบัน 
  เขาโต๊ะพญาวัง  อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสตูล  ด้านตะวันตกของเขาโต๊ะพญาวัง  มีคลองม าบัง
ไหลเลียบเนิมภูเขาโต๊ะพญาวัง  มีความสูง 200 เมตร มีถ้ าสวยงามหลายแห่ง   
  เขาวังเพนียด เขาเกตรี มีแนวเขาหลายลูก มีความสูง 374 เมตร  
  เขากาหมิง  เป็นทิวเขาที่ตั้งในเขตอ าเภอควนกาหลง แนวเขาเชื่อมต่อกับเขาจีน เขากาหมิง  
เป็นต้นก าเนิดของสายน้ าหลายสาย น้ าตกปาหนัน  น้ าตกโตนปลิว  
  เขาพระยาบังสา  เป็นทิวเขาตั้งอยู่ในต าบลฉลุง ตั้งอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยา
และเขาระยาบังสา 
 

แหล่งน  าที่ส าคัญ 
  คลองละง ู เป็นเส้นแบ่งเขตอ าเภอละงูกับอ าเภอมะนังเปรียบเสมือนเส้นสายโลหิตหล่อเลี้ยง
ราษฎรทั้งสองอ าเภอ มีความสายประมาณ 60  กิโลเมตร  
  คลองท่าแพ  คลองบาระเกต หรือ คลองการะเก ไหลผ่านต าบลทุ่งนุ้ย อ าเภอควนกาหลง และ
อ าเภอควนโดนและอ าเภอท่าแพ 
  คลองล าโลน  คลองสายนี้เปรียบเสมือนเส้นสายโลหิตหล่อเลี้ยงราษฎรของอ าเภอมะนังและ
อ าเภอมะนังคลองนี้ไหลบรรจบกับคลองละงู 
  คลองม าบัง  ต้นก าเนิดจากคลองพระและคลองกาเนะไหลผ่านต าบลพิมานแยกออกเป็นสอง
สายสายแรกไหลออกปากน้ าตะมะลังสายที่สองไหลออกปากน้ าบ้านตันหยงโป 
  หนองปลักพระยา  เป็นหนองน้ าจืดมีเนื้อที่ 270 ไร่  ตั้งอยู่ต าบลลุง  อ าเภอเมืองสตูล 
  ทะเลบัน  ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขา คือเขามดแดงกับเขาจีน  มีเนื้อที่ 125 ไร่  
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เกาะที่ส าคัญ 
 จังหวัดสตูลมีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นเกาะประมาณ  105  เกาะ ไม่นับหินตะกนหรือตูกน 
     หมู่เกาะอาดัง–ราวี ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จ านวน 27 เกาะในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา  
               หมู่เกาะตะรุเตา  ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จ านวน 23 เกาะในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ซ่ึง
เกาะตะรุเตาได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกแห่งอาเซียน 
     หมู่เกาะสาหร่าย   ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จ านวน  15  เกาะ   
              หมู่เกาะต ามะลัง   ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จ านวน  11  เกาะ 
    หมู่เกาะหาดทรายยาว ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จ านวน  9  เกาะ 
    หมู่เกาะบุโหลน  ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จ านวน 8  เกาะ 
    หมู่เกาะเขาใหญ ่ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จ านวน 10 เกาะ  
    หมู่เกาะเภตรา ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จ านวน 2 เกาะ 
  

ลักษณะภูมิอากาศ 
 พ้ืนที่จังหวัดสตูลได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทั้ง 2  ฤดู  ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น  ฤดูร้อน
ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดจากทะเลจีนใต้ผ่านอ่าวไทย ความชื้นมาปะทะกับทิวเขา
นครศรีธรรมราชในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน ท าให้จังหวัดสตูลมีฝนตกน้อย เพราะเป็นเขตอับฝนจึงเข้า
สู่ฤดูร้อนซึ่งมี เพียง 4  เดือน ฤดูฝนได้รับอิทธิพลจากลมสมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจากมหาสมุทรอินเดียเข้า
สู่พื้นแผ่นดินใหญ่  หอบไอน้ าเข้ามาปะทะกับทิวเขานครศรีธรรมราช  ซึ่งเป็นทิวเขาที่กั้นทิศทางลม ลักษณะแนว 
เหนือ – ใต้ ท าให้ฝนตกบริเวณพ้ืนที่ตามแนวเขา ซึ่งช่วงฤดูฝนที่ยาวนานระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม  
 

การปกครอง 
            จังหวัดสตูล แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคเป็น 7 อ าเภอ 36 ต าบล  279  หมู่บ้าน 7 เทศบาล          
( 1 เทศบาลเมือง 6  เทศบาลต าบล )  34  องค์การบริหารส่วนต าบล  

1  อ าเภอเมืองสตูล ประกอบด้วย 12 ต าบล          
  2   อ าเภอละงู  ประกอบด้วย  6  ต าบล 

      3   อ าเภอควนกาหลง  ประกอบด้วย  3  ต าบล         
      4   อ าเภอควนโดน ประกอบด้วย 4 ต าบล 
      5   อ าเภอท่าแพ  ประกอบด้วย  4 ต าบล                    
      6   อ าเภอทุ่งหว้า  ประกอบด้วย  5  ต าบล 
      7   อ าเภอมะนัง  ประกอบด้วย  2  ต าบล 
 

ทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดสตูล 
  

               จังหวัดสตูลมีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ต่อประชากร ได้แก่  ดิน  ป่าไม้  น้ า  แร่ธาตุ  สัตว์
ป่า  สัตว์น้ า  

ก. ดิน 
             ลักษณะดินของจังหวัดสตูลแบ่งตามความเหมาะของการใช้ออกได้เป็น  3  กลุ่ม 
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1) กลุ่มดินที่เหมาะสมแก่การท านา มี 2  ชุด 

1.1) ดินตะกอนน้ ากร่อย   เป็นดินใหม่ที่เกิดจากอิทธิพลของน้ ากร่อย  มีฤทธิ์เป็นกรด
ก ามะถันสูง ลักษณะของเนื้อดินละเอียด เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม การระบายน้ าไม่ดี ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง 
พบในเขตอ าเภอเมืองสตูล 

1.2) ดินค่อนข้างใหม่ถึงเก่า  เป็นดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนแม่น้ า ลักษณะของเนื้อ
ดินเป็นดินร่วนถึงดินทรายการระบายน้ าได้ปานกลางถึงดี  ความอุดมสมบูรณ์ต่ าถึงปานกลาง พบในเขตพ้ืนที่
อ าเภอท่าแพ อ าเภอควนกาหลง อ าเภอมะนัง และบริเวณตะเข็บติดต่อระหว่างอ าเภอเมืองกับอ าเภอควนโดน 

2) กลุ่มดินที่มีความเหมาะสมแก่การปลูกพืชไร่  มี  2  ชุด 
                2.1)  ดินพอดโซลิคสีเทา  เป็นดินเก่าเกิดจากอิทธิพลพัดพาเนื้อดินร่วนถึงดิน ทรายทับถมกัน มี
การระบายน้ าดีถึงดีมาก มีปริมาณแร่ธาตุที่สลายตัวง่าย มีคุณสมบัติเป็นด่างน้อย ความอุดมสมบูรณ์ต่ า พบ
บริเวณตอนกลางของจังหวัดสตูลและบางส่วนในอ าเภอทุ่งหว้า 
                2.2 )  ดินพอดโซลิค  สีแดง  - เหลือง  เป็นดินที่เกิดจากการสลายตัวอยู่กับที่ของดินพวกที่มี
คุณสมบัติเป็นกรด ลักษณะเนื้อดินเป็นดินเหนียวและดินร่วน การระบายน้ าได้ดีมีความเป็นด่างต่ า ความอุดม
สมบูรณ์ต่ า พบตอนเหนือของเกาะตะรุเตา  อ าเภอเมืองสตูล อ าเภอควนกาหลง และรอยต่อของอ าเภอทุ่งหว้า
กับอ าเภอควนกาหลง 

     3)  กลุ่มดินที่ไม่เหมาะสมแก่การเกษตร  มี  4 ชุด 
           3.1)  ดินรีโกโซลส์  เป็นดินที่เกิดขึ้นใหม่หรือค่อนข้างใหม่ชายทะเลลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบหรือ 

สูง ๆ ต่ าๆ เป็นลูกคลื่น ลักษณะเนื้อดินปนทราย มีการระบายน้ าดีมาก  ความอุดมสมบูรณ์ต่ า พบบริเวณอ าเภอ
ละงู 

      3.2)  ดินตะกอนน้ าเค็ม  เป็นดินเค็มที่เกิดจากอิทธิพลของน้ าทะเลพัดมาทับถม เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม 
ลักษณะเนื้อดินเป็นดินเหนียว มีการระบายน้ าไม่ดีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูงน้ าทะเลท่วมถึง พบตลอด
ชายฝั่งทะเล 

      3.3)  ดินภูเขาหินปูนตามที่ชัน  เป็นหินปูนอย่างหยาบมีความสูงชันพบบริเวณกว้าง  พบบริเวณ
เทือกเขาด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอ าเภอเมือง ติดกับอ าเภอควนโดน บริเวณเล็ก ๆ อ าเภอละงู และอ าเภอ
ทุ่งหว้า 

      3.4)  ดินภูเขาเกิดที่สูงชัน  ส่วนใหญ่เป็นดินพอดโซลิคสีแดง เหลือง ชั้นดินตื้นมีก้อนหินปูน  พบ
เป็นบริเวณกว้างในอ าเภอควนกาหลง  อ าเภอมะนัง  เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง 

ข. หิน   
     พ้ืนที่ของจังหวัดสตูล ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหินชั้นและหินแปร   หินแปรที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของ

ประเทศไทย  ได้แก่  ชุดหินตะรุเตา  มีลักษณะเป็นดินดินดานสีแดง และหินทรายเนื้อปนไมก้า จัดอยู่ในยุคแคม
เบรียน  มีอายุ 600 ล้านปี ซึ่งพบบริเวณพ้ืนที่สันเขาทางทิศเหนือ เขตอ าเภอควนกาหลง  ชุดหินทุ่งสง  เป็นหิน
อยู่ในยุคออโดวิเชียน มีอายุ  500  ล้านปี ซึ่งมีลักษณะเป็นหินปูนเนื้อปนดิน  พบบริเวณอ าเภอทุ่งหว้า เกาะ
กลาง  เกาะบุโหลน  ฯลฯ 
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           ค.  ป่าไม้   

        อดีตจังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ป่าไม้ที่มีปริมาณมาก แต่ปัจจุบันมีพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 47   
เป็นการบุกรุก การท าลายเป็นพ้ืนที่เพ่ือท ามาหากิน และเพ่ือขยายการท านากุ้ง ดังนั้นเพ่ือรักษาสภาพพ้ืนที่ป่า
จึงได้ก าหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 18  ป่า คือ 
                  พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นป่าบก   จ านวน  13  ป่า 
                  พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นป่าชายเลน   จ านวน  5  ป่า 

    ง.  แหล่งแร่ 
   สภาพทางธรณีวิทยาของหวัดสตูล มีหินชั้นที่อายุแตกต่างกันหลายยุค ซึ่งพบ 

แหล่งที่ส าคัญ เช่น แบไรท์พบในอ าเภอทุ่งหว้า  และอ าเภอควนกาหลง  พลวงพบอ าเภอควนกาหลง อ าเภอละงู   
ดีบุกพบอ าเภอควนโดน อ าเภอเมือง ตะกั่วพบอ าเภอควนกาหลง  เหล็กพบอ าเภอควนกาหลง อ าเภอควนโดน 
และพบแร่อ่ืนๆ เช่น ถ่านหิน หินปูน  โดโลไมต์ และวุลแฟรม 
 

จังหวัดสตูลยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
 

เมืองสตูลมีมนุษย์อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มาก่อน  จึงได้แบ่งพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสตูล
ออกเป็น 2 ยุค ตามสมัยประวัติศาสตร์สากล คือ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และยุคประวัติศาสตร์ 
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
 เมืองสตูลเคยเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาก่อน  ตั้งแต่สมัยเมื่อประมาณ 5,000 – 
4,000 ปีล่วงมาแล้ว  หลักฐานส าคัญคือ การขุดค้นพบสิ่งของเครื่องใช้ของมนุษย์ยุคโบราณ ในแหล่งโบราณคดี 
ที่ส าคัญ  3  แห่ง ในพ้ืนที่จังหวัดสตูลได้แก่ เขาโต๊ะพญาวัง  ซึ่งเป็นเขาหินปูนตั้งอยู่ริมคลองม าบัง ในเขตเทศบาล
เมืองสตูล  โบราณคดีแหล่งที่สอง เขาโต๊ะนางด า หรือเขานางด า  เป็นเขาหินปูน ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 8 บ้านวังตง  
ต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า มีคลองห้วยบ้าไหลผ่าน คลองนี้อยู่ห่าง จากภูเขาไป ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ประมาณ 1.5  กิโลเมตร  ไหลลงสู่ทะเลด้านตะวันตก  
                                                                                                     ซึ่งเป็นป่าชายเลน และแหล่งโบราณคดี ที่สาม  
                                                                            เขาขุมทรัพย์  หรือ เขาสามยอด  เป็นภูเขา 
                                                                            หินปูน ตั้งอยู่ในบ้าน ขุมทรัพย์ หมู่ที่ 9 ต าบล 
                                                                            ป่าแก่บ่อหินอ าเภอ ทุ่งหว้า   เขาขุมทรัพย์เชื่อมต่อ 
                                                                             กับเขาหลายลูกที่เป็นทิวเขารอยต่อของจังหวัด 
                                                                             สตูลกับจังหวัดตรัง บริเวณเขาขุมทรัพย์มีแหล่งน้ า 
                                                                             คือ คลองวาไหลผ่านด้านทิศตะวันตกส่วนด้านทิศ 
                                                                             ตะวันออกมีคลองคอแห้งไหลผ่าน คลองทั้งสอง 
                                                                             ไหลมาบรรจบกันด้านตะวันตกของ เขายาระหรือ 
                                                                             คลองยาระไหลออกสู่ช่องมะละกา หรือปัจจุบัน  
 
 
   

ภาพถ  าเขาพญาวัง 
  ที่มา :  วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และ 

ภูมิปัญญา จังหวัดสตูล 
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เรียกว่า ทะเลอันดามันจากการค้นพบแหล่งโบราณคดีทั้ง 3 แห่ง ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล พบว่ามนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ อาศัยอยู่ตามถ้ าและเพิงผา ซึ่งเป็นภูเขาหินปูน ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ า เพราะสะดวกในการด ารงชีพ 
อาศัยการล่าสัตว์เป็นอาหาร  เก็บของป่ามากิน  มนุษย์รู้จักใช้หินเป็นเครื่องมือเครื่องใช้คัดแปลงเป็นเครื่องมือ
สะเก็ดหิน หินลับ ค้อนหิน  ซึ่งมีรูปทรงหลายเหลี่ยม นอกจากนั้นรู้จักใช้ประเภทดินเผา เครื่องมือเครื่องใช้ที่ท า
จากหินและดินมีลักษณะค่อนข้างประณีต จึงน่าจะอยู่ในยุคหินกลาง เชื่อมต่อกับยุคหินใหม่ มนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์เมืองสตูลเป็นมนุษย์ 
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชนชาวถ  า 

                                                                     มนุษย์ยุคโบราณเมืองสตูล  อาศัยอยู่ตามถ้ า ภูเขาหินปูน  
                                                   หลายแห่งกระจายอยู่ในหลายอ าเภอได้แก่ อ าเภอ ละงู ขุดพบ 
                                                   ที่ถ้ าหัวลิง  ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4 ต าบลน้ าผุดพบเศษภาชนะดินเผา 
                                                   ประดับตกแต่งผิวด้วยลวดลายขูดขีดเช่นเดียวกับถ้ าโพธิ์ยอม 
                                                   ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต าบลน้ าผุด ขุดพบ เศษภาชนะดินเผา  เปลือก 
                                                   หอย และชิ้นส่วน กระดูกมนุษย์ ที่อ าเภอมะนัง พบแหล่ง 
                                                   โบราณคดีหลาย แห่ง เช่น ที่ถ้ าหอย  ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 5 บ้าน 
                                                   มะนัง ต าบลปาล์มพัฒนา  พบเศษภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ 
                                                   ขัดมัน  และชิ้นส่วนภาชนะดินเผา  หม้อสามขา พบที่ถ้ าลาซิบ 
                                                   ตั้งอยู่ใกล้กัน และถ้ าแคล้วหนึ่ง พบ ชิ้นส่วนเครื่องมือเครื่องใช้ 
                                                   ของมนุษย์สมัยก่อน ส่วนที่ถ้ าภูผาเพชร  ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 9  
                                                   ต าบลปาล์มพัฒนา อ าเภอมะนัง ซึงเป็นถ้ าขนาดใหญ่  ได้ขุด 
                                                   พบดินเผาลายเชือกทาบ    เปลือกหอย  ชิ้นส่วนโครงกระดูก 
                                                   มนุษย์สมัยโบราณ 
 

ภาพถ  าเขาโต๊ะนางด า 
  ที่มา :  วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 

เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดสตูล 

 

 

ภาพถ  าเขาขุมทรัพย ์
ที่มา :  วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวตัิศาสตร์ เอกลักษณ์และ

ภูมิปัญญา จังหวัดสตูล 
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ภาพดินเผาถ  าภูผาเพชร 
ที่มา :  ชิต  ฤทธิ์บูรณ์ 

 

ภาพกระดูกมนุษย์และหอย ถ  าภูผาเพชร 
ที่มา :  ชิต  ฤทธิ์บูรณ์ 
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        แหล่งโบราณคดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เขาโต๊ะพญาวัง 

เขาโต๊ะพญาวังเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เป็นภูเขาหินปูนลูกโดด ทางด้านตะวันออก
เป็นเพิงผา มีถ้ าตื้น ๆ ได้พบเครื่องมือหิน 2  ชิ้น ทางทิศใต้ของถ้ ากลาง  
            วัตถุชิ้นที่ 1  เป็นเครื่องมือสะเก็ดหิน ท าจากหินปูนเป็นรูปครึ่งวงกลม ค่อนข้างบาง มีความคมที่ส่วน
โค้ง ลักษณะเป็นเครื่องมือส าหรับงานขุด ยาว 7.6  เซนติเมตร กว้าง 5.6  เซนติเมตร และหนา 1.5  เซนติเมตร  
            วัตถุชิ้นที่ 2  เป็นสะเก็ดหินปูนรูปหลายเหลี่ยมค่อนข้างบาง มีความคมหลายด้าน มีความยาว 7.1  
เซนติเมตร กว้าง 5.7  เซนติเมตร หนา 1.3  เซนติเมตร  

เขาโต๊ะนางด า 

เป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นภูเขาหินปูน อยู่ในเขตต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า 
โบราณวัตถุที่พบ เป็นประเภทหิน และประเภทดินเผา  

ประเภทหิน  เป็นหินลับ 5 ชิ้น ท าจากหินควอตซ์ และหินปูน ค้อนหิน 2 ชิ้น ท าจากหินควอตซ์ และหิน
ทราย สะเก็ดหิน เป็นสะเก็ดหินปูน และหินควอตซ์ที่แตกกะเทาะออกมาจากแกนหิน ก้อนหินรูปทรงหลายเหลี่ยม 
แต่ละด้านเป็นรอยตรงเรียบ 

ประเภทดินเผา  ได้พบเศษภาชนะดินเผา จ านวน 14  ชิ้น แบ่งตามลักษณะการตกแต่งได้  3  แบบ คือ 
แบบเรียบ เนื้อหยาบ ไม่มีกรวดปน ไส้ในเป็นสีด า แบบขัดมัน เนื้อหยาบ มีกรวดปน ไส้ในสีด า แบบลายประทับ 
เนื้อหยาบ มีกรวดปน ไส้ในสีด า  

 
 
 
 
 

หลักฐานทางโบราณคดี ที่ขุดพบจากแหล่งประวัติศาสตร์  3  แห่ง 
ที่มา :  วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวตัิศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดสตูล 
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เขาขุมทรัพย์ 
เป็นเทือกเขามีถ้ าตื้น ๆ อยู่ทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเทือกเขา อยู่ใน 
เขตต าบลทุ่งหว้า อ าเภอทุ่งหว้า พบโบราณ 
วัตถุประเภทหิน และประเภทดินเผา  

ประเภทหิน  เป็นหินลับ ท าด้วย 
หินทรายมีลักษณะเป็นแท่ง ยาวหนามี 
รอยการขัดฝน เป็นร่องลึกลงไปในเนื้อหิน  
อีกชิ้นหนึ่งเป็นก้อนหินปูนรูปสามเหลี่ยม 
ค่อนข้างหนาหน้าหนึ่งเป็นร่องคล้ายถูกขัด 
ทีผิวของหิน หินสะเก็ดกรวด เป็นหินกรวด 
ท้องน้ า มีรอยแตกกระเทาะ แต่ไม่มีลักษณะ 
เป็นเครื่องมือที่ชัดเจน 
            ประเภทดินเผา  พบเศษดินเผา 6 ชิ้น 
 เนื้อหยาบมีกรวดปน ตกแต่งผิวเรียบ 1 ชิ้น 
 เคลือบด้วยน้ าดินสีแดง ทั้งด้านนอกและ 
ด้านใน 1 ชิ้น และตกแต่งผิวด้วยลายเชือกทาบ 
ด้านนอก 1 ชิ้น ตกแต่งด้วยลายเชือกทาบ 
 เนื้อหยาบมีกรวดปน 3 ชิ้น  
 

ถ  าหอย 
ถ้ าหอยอยู่ในถ้ าหินปูน ที่บ้านปาล์มพัฒนา กิ่งอ าเภอมะนัง พบเศษภาชนะดินเผา จ านวนมาก เป็นเศษ

ภาชนะดินเผา ผิวลายเชือกทาบ ผิวขัดมัน และหม้อสามขา 
 

ถ  าลาชิบ และถ  าแคล้ว 1 
ถ้ าลาชิบ และถ้ าแคล้ว 1 อยู่ที่เพิงผา ในเขตบ้านปาล์มพัฒนา กิ่งอ าเภอมะนัง พบเครื่องมือหินก่อน

ประวัติศาสตร์ 
 

ถ  าหัวลิง 
ถ้ าหัวลิงอยู่ในโพรงลึกของถ้ าในภูเขาหินปูน อยู่ในเขตต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู พบเศษภาชนะดินเผา

ประดับตกแต่งผิวด้วยลวดลายขูดขีด  

 
 

หินลับ 
ที่มา :  www1.tv5.co.th 

 

หินค้อน 
ที่มา :  www1.tv5.co.th 

 

หลักฐานทางโบราณคดี ที่ขุดพบจากแหล่งประวัติศาสตร์  3  แห่ง 
ที่มา :  วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวตัิศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดสตูล 
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ถ  าภูผาเพชร  
ถ้ าภูผาเพชร  อยู่ในถ้ าขนาดใหญ่ ภายในมีโพรงลึกเป็นคูหากว้าง ที่คูหาด้านทิศตะวันตกพบเศษภาชนะ

ดินเผา และเปลือกหอย ชิ้นส่วนกระดูกของมนุษย์ 
ถ  าโพธิ์ยอม  

ถ้ าโพธิ์ยอม  เป็นเพิงผาอยู่ที่บ้านหนองราโพธิ์ ต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู พบเศษภาชนะดินเผาเปลือก
หอย และกระดูกมนุษย์  

 

                                             การก่อตั งเมืองสตูล  
 

                ในปี พ.ศ. 2363  พระเจ้าจักกายแมงแห่งราชวงศ์อลองพญา กษัตริย์พม่าคิดจะยกทัพใหญ่มาตีไทย
อีก ได้มาชุมนุมพลที่เมืองเมาะตะมะ ได้เกลี้ยกล่อมให้พระยาไทรบุรีเข้าเป็นพวก และได้ชักชวนญวนให้เข้ามาตี
ไทยทางด้านทิศตะวันออก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้า ฯ ให้มีท้องตราไปสืบสวนว่าเป็น
ความจริงเพียงใด พอดีตนกูม่อมน้องชายเจ้าพระยาไทรบุรีได้ฟ้องเจ้าพระยานครว่า เจ้าพระยาไทรบุรีมีใจฝักใฝ่ต่อ
พม่า ประกอบกับหลักฐานอ่ืนอีกที่แสดงว่าเจ้าพระยาไทรบุรีเอาใจออกห่างจากไทย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย จึงโปรดเกล้า ฯ ให้มีตราถึงเจ้าพระยาไทรบุรีเข้ามาแก้คดี แต่เจ้าพระยาไทรบุรีขัดขืน และตั้งแข็ง
เมือง ไม่ยอมส่งเครื่องราชบรรณาการตามปกติ พระองค์จึงโปรดเกล้า ฯ ให้เจ้าพระยานครเป็นแม่ทัพ ยกก าลังจาก
เมืองนครศรีธรรมราช ไชยา พัทลุง และสงขลา ไปตีเมืองไทรบุรี ในการนี้ได้ลงมาต่อเรือรบที่เมืองละงู และเมือง
ตรัง ทัพไทยยึดได้เมืองไทรบุรีเมื่อ ปี พ.ศ. 2364  และยกกองทัพเรือไปยึดเกาะลังกาวีไว้ได้ในเวลาต่อมา แล้ว
กวาดต้อนชาวเมืองไทรบุรีมาอยู่ที่กรุงเทพ ฯ เจ้าพระยานครได้มอบหมายให้บุตรชาย คือ พระภักดีบริรักษ์ เป็น
ผู้รักษาเมือง ซึ่งต่อมาได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้เปน็ที่พระยาอภัยธิเบศร์ ฯ พระยาไทรบุรี ส่วนเกาะลังกาวี ได้
มอบหมายให้หลวงต่างใจราษฎร์เป็นผู้ปกครอง  
            ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2374  ตนกูเต็น หลานเจ้าพระยาไทรบุรีคนก่อนได้ยกก าลังเข้าตีเมืองไทรบุรีไว้ได้ 
เป็นเหตุให้หัวเมืองทั้ง  7 ของเมืองปัตตานี รวมทั้งกลันตัน ตรังกานู ก่อกบฏขึ้นด้วย เจ้าพระยานครจึงยกก าลังลง
ไปปราบปราม โดยใช้ก าลังจากเมืองนคร ฯ พัทลุงและสงขลา แต่ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร พระบาทสมเด็จ 
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้โปรดเกล้า ฯให้จัดกองทัพลงมาช่วยรวม 4 กองทัพ และจัดส่งกองทัพเรือมาสมทบ
ด้วย ฝ่ายไทยตีเมืองไทรบุรีได้ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2381  หลานเจ้าพระยาไทรบุรีคนเดิมได้รวบรวมก าลังเข้าตีเมือง
ไทรบุรีไว้ได้อีก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้า ฯ ให้กองทัพไปตีคืน ฝ่ายขบถยึดได้เมืองตรัง 
และเตรียมเข้าตีเมืองสงขลา ฝ่ายไทยตีเมืองไทรบุรีได้เมื่อปี พ.ศ. 2382  พวกขบถที่ยึดเมืองตรัง และที่ก าลังล้อม
เมืองสงขลาอยู่ จึงถอนตัวหนีกลับไปพ้นแดนไทย  
            พระยาศรีพิพัฒน์ราชโกศา (พัด) แม่ทัพไทยจึงคิดจัดการปกครองเมืองไทรบุรีใหม่ โดยให้ชาวมลายูที่
เป็นญาติของเจ้าพระยาไทรบุรี (ตนกูปะแงวัน) คนก่อนปกครองกันเอง จึงได้มีหนังสือกราบบังคมทูล 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเห็นชอบด้วย ดังนั้นในปี พ.ศ. 2382  จึงได้แบ่งเมืองไทรบุรี
ออกเป็น 4  เมือง และจัดให้มีผู้ปกครองที่เป็นเครือญาติเจ้าพระยาไทรบุรีปกครองดังนี้  
                      เมืองไทรบุรี  ให้ตนกูอาหนุ่ม  เป็นผู้ว่าราชการ  
                      เมืองปะลิส  ให้ตนไซยิดฮูเซ็ม  เป็นผู้ว่าราชการ  
                      เมืองกุปังปาสู  ให้ตนกูอาลับ  เป็นผู้ว่าราชการ  
                      เมืองสตูล  ให้ตนกูมูฮ ามัดอาเก็บ  เป็นผู้ว่าราชการ  
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                 เมืองสตูลได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเมืองสตูลโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2382   
เจ้าเมืองคนแรก คือ ตนกูมูฮัมหมัดอาเก็บ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น “พระยาอภัยนุราช ชาติรายาภักดี 
ศรีอินทร์ วิยาหยา พระยาสตูล”   
     เมืองสตูลปกครองอาณาเขตทางทะเลตั้งแต่ปากน้ าปลิส 
จนถึงเกาะพีพี ของเมืองกระบี่มีสินค้าส าคัญคือรังนกนางแอ่น รายได้หลัก 
คืออากรจากรังนก เมืองสตูลจึงได้รับขนานนามว่า “นครีสโตย  
ม าบังสคารา ( Negeri Setoi Mambang Segara ) แปลว่าเมืองสตูล 
 เทวดาแห่งสมุทร หรือเมืองแห่งพระสมุทรเทวา จึงมีตรา 
พระสมุทรเทวาเป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล 
 

เมืองสตูลขึ นต่อเมืองสงขลา และนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2382 – 2440) 
 

เมืองสตูลขึ้นต่อเมืองสงขลา  (พ.ศ. 2382 – 2387) เป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2382  การจัดตั้ง
เมืองสตูลเป็นเมืองโดยสมบูรณ์ มีพระยาอภัยนุราช (ตนกูมูฮัมหมัด  อาเก็บ) เป็นผู้ว่าราชการเมืองคนแรก เมือง
สตูลให้อยู่ในความปกครองของเมืองสงขลา ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2387 เมืองสตูลสร้างปัญหาเป็นหนักใจแก่พระยา
สงขลา   2  เรื่อง  หนึ่งสตูลไม่ส่งเครื่องราชบรรณาการต่อทางกรุงเทพ  สอง เจ้าเมืองสตูลมักมีกรณีพิพาทกับเจ้า
เมืองปะลิสและเพ่ือความเหมาะสมบางประการ เจ้าเมืองสงขลาได้มีใบบอกแจ้งไปทางกรุงเทพ ฯ ให้ยกเมืองสตูล
ไปขึ้นกับเมืองนครศรีธรรมราช เป็นเวลา 52 ปี 
 นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2387 เป็นต้นมา เมืองสตูลต้องอยู่ภายใต้การปกครองของเมืองนครศรีธรรมราช
ประเพณีที่หัวเมืองมลายูต้องปฏิบัติคือ การส่งเครื่องราชบรรณาการต่อพระเจ้ากรุงสยาม สามปีต่อครั้ง และต้อง
ส่งผ่านเมืองนครศรีธรรมราช ในฐานผู้ปกครองหัวเมืองฝ่ายใต้ก่อน แล้วจึงส่งมากรุงเทพ ฯ พร้อมกันทั้งสี่หัวเมือง
อันได้แก่ เมืองไทรบุรี เมืองปะลิด เมืองกุบังปาสู และเมืองสตูล 

พระยาอภัยนุราชเป็นเจ้าเมืองสตูล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2382  - 2418  ได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นที่พระยา
สมันตรัฐบุรินทร์ ฯ สยามพิชิตภักดี เจ้าเมืองสตูล ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อปี พ.ศ. 2418  ตนกูอิสมาแอล บุตรชายจึง
ได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นเจ้าเมืองแทน และได้เป็นที่พระยาอภัยนุราช ฯ พระยาสตูล พระยาอภัยนุราช ฯ ได้
ร่วมมือกับ เจ้าพระยาไทรบุรี ฯ ส่งก าลังจากเมืองสตูล 260  คน ไปสมทบก าลังจากไทรบุรี และปะลิส ไปปราบ
กบฎชาวจีนที่เมืองถลาง เมื่อปี พ.ศ. 2419 ได้รับความชอบ ได้รับพระราชทานเหรียญตราช้างเผือกสยามชั้นสี่ 
ชื่อภูษาภรณ์  
            ในปี พ.ศ. 2425 พ่ีน้องฝาแฝด คือพระยาอินทรวิชัย (ตนกูอะหมัด) กับตนกูมูฮ ามัด ต่างก็แยกย้ายกัน
ไปตั้งเมืองใหม่ ไม่ยอมขึ้นกับเมืองสตูล ตนกูอะหมัดไปปกครองท้องที่ต าบลบาราเกต ซึ่งเป็นที่ตั้งอ าเภอท่าแพใน
ปัจจุบัน ส่วนตนกูมูฮ ามัดไปสร้างเมืองใหม่ที่ละงู เจ้าเมืองสตูลได้ฟ้องร้องต่อเจ้าพระยาไทรบุรีว่า ทั้งสองคน
ดังกล่าวเป็นกบฎ จึงถูกเรียกตัวไปสอบสวนที่เมืองไทรบุรี ต่อมาความทราบถึงกรุงเทพ ฯ เห็นว่าเป็นที่เกิดขึ้น
ระหว่างพ่ีน้อง จึงได้ระงับเรื่องไม่ได้น าความขึ้นกราบบังคมทูล 
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เมืองสตูลขึ นต่อมณฑล 
 

เมืองสตูลขึ้นต่อมณฑลไทรบุรี (พ.ศ.2440  - 2452) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้
โปรดเกล้า ฯ ให้รวมเมืองไทรบุรี เมืองปะลิส และเมืองสตูล เข้าอยู่ในมณฑลเทศาภิบาลเดียวกัน เรียกว่า มณฑล
ไทรบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2440 ได้โปรดเกล้า ฯ ให้เจ้าพระยาฤทธิ์สงครามรามภักดี (ตนกูอับดุลฮามิค) เป็นข้าหลวง
เทศาภิบาล มีอ านาจตรวจตราบังคับผู้ว่าราชการเมืองสตูล และเมืองปะลิส และนับว่าเป็นสุลต่าน หรือเจ้าผู้ครอง
นครคนสุดท้ายของเมืองไทรบุรี ที่ข้ึนต่อราชอาณาจักรไทย ตนกูบาฮะรุดดินเบินกูแมะได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้เป็น
เจ้าเมืองสตูล เมื่อปี พ.ศ. 2443  ได้เป็นที่หลวงอินทรวิชัย ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น พระอินทรวิชัย และพระยาอินทร
วิชัยตามล าดับ นับเป็นเจ้าเมืองสตูลคนแรกที่มาจากข้าราชการธรรมดา ไม่มีเชื้อสายเจ้าเมืองเดิม ได้มีการจัดการ
ปกครองตามแบบอย่างเมืองไทรบุรี  
 
          
 
 
 
 
 
   

เมืองสตูลได้รับสิทธิผูกขาดการเก็บภาษีจากรัฐบาลกรุงสยาม มีภาษีฝิ่น ภาษีโรงจ าน า ภาษีรังนก ไข่เต่า
ตนุ เปลือกหอย ค่าภาคหลวงไม้ ภาษีสินค้าขาเข้า สินค้าขาออก ภาษีเรือ ภาษีท่ีดิน การใช้ภาษาทางราชการเดิม
ใช้ภาษามลายู ต่อมาไดเ้ปลี่ยนเป็นภาษาไทย ในขั้นแรกก็ประสบปัญหาอยู่บ้าง ส าหรับคนรุ่นก่อน มีข้าราชการ
ลาออกจ านวนมาก ตนกูเบ็นบุตรชายพระยาอินทรวิชัย (ตนกูอะหมัด) ได้ยุยงให้ประชาชนกระด้างกระเดื่องจน
ทางกรุงเทพ ฯ ต้องส่งพระยาชลบุรานุรักษ์มาสอบสวน และจับกุมตนกูเบ็นมากรุงเทพ ฯ  

เมืองสตูลขึ้นต่อมณฑลภูเก็ต (พ.ศ.2452  - 2464 )   ตอนปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เกิดกรณีพิพาทกับประเทศอังกฤษ เรื่อง สิทธิสภาพนอกอาณาเขต ไทยได้ท าสัญญามอบ
เมืองกลันตัน เมืองตรังกานู เมืองไทรบุรี และเมืองปะลิส ให้แก่อังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. 2452 แต่เมืองสตูลยังเป็น
ของไทย และให้เป็นเมืองจัตวารวมอยู่ในมณฑลภูเก็ต  
โดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี  เป็นสมุหเทศา 
ภิบาลภูเก็ต ได้วางรากฐานการศึกษาเมืองสตูล   
เริ่มต้นจากการจัดให้มีโรงเรียนสอนหนังสือขึ้นเป็นครั้ง 
แรก เมื่อวันที่  1 สิงหาคม  พ.ศ. 2453  เรียกว่า   
“ โรงเรียนไทยมลายู” มีการสอนทั้งภาษาไทยและมลายู 
 และต่อมาพระยาอินทรวิชัย (ตนกูบินกูแมะ)ได้รับ 
โปรดเกล้า ฯ ให้เป็นมหาอ ามาตย์ตรีพระภูมินารถภักดี  
เจ้าเมืองสตูล จึงได้จัดสร้างอาคารที่ประทับพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรียกว่า คฤหาสน์กูเด็น 

คณะกรมการเมืองสตูล 
ที่มา :  วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณแ์ละภูมิปญัญา จังหวัด

สตูล 

 

 

พระยาภูมินารถภักดี 
ที่มา :  วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวตัิศาสตร์ เอกลักษณ์และ 

ภูมิปัญญา จังหวัดสตูล 
 

 



13 

 

 แต่ไม่ได้เสด็จฯจึงจัดท าเป็นบ้านพักรับรองแขกบ้านแขกเมือง เมื่อปี พ.ศ. 2457 และเมื่อออกจากราชการแล้ว ก็
ได้โปรดเกล้า ฯ ให้พระโกชาอิศหาก  ปลัดเมืองสตูล เป็นผู้ว่าราชการเมืองสตูลแทน เมื่อปี พ.ศ. 2459  ได้โปรด
เกล้า ฯ ให้เลื่อนเป็นพระยาสมันตรัฐบุรินทร์ 

เมืองสตูลขึ้นต่อมณฑลนครศรีธรรมราช (พ.ศ.2468  - 2475 ) ด้วยเหตุผลความสะดวกของเส้นทาง
คมนาคม เนื่องจากมีทางถนน และทางรถไฟ ท าให้การเดินทางระหว่างสตูลกับ นครศรีธรรมราชสะดวกกว่า จาก
สตูลไปภูเก็ต จึงได้ให้เมืองสตูลมาขึ้นกับมณฑลนครศรีธรรมราช จนถึงสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครองฯ ในปี 
พ.ศ. 2475 ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476  
ซึ่งได้จัดระเบียบราชการใหม่เป็นบริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น เมืองสตูลจึงเป็นจังหวัด  
 

เมืองสตูลหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง เม่ือปี พ.ศ.2475 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ในปี พ.ศ. 2482  ทางราชการได้มีนโยบายให้ อ าเภออันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดเป็น อ าเภอเมือง

เหมือนกันทั่วประเทศ อ าเภอม าบังจึงเปลี่ยนชื่อเป็น อ าเภอเมืองสตูล ก่อนหน้านี้จังหวัดสตูลมีอยู่เพียงสองอ าเภอ
คือ อ าเภอม าบัง และอ าเภออุไหง อุเป (อ าเภอทุ่งหว้า)ต่อมาได้มีการตั้งกิ่งอ าเภอ และเลื่อนฐานะขึ้นมาเป็นอ าเภอ
คือ อ าเภอละง ูอ าเภอควนกาหลง อ าเภอท่าแพ อ าเภอทุ่งหว้า อ าเภอควนโดน และอ าเภอมะนัง  

ในปี พ.ศ. 2480 คณะบุกเบิกของกรมราชทัณฑ์น าโดย หลวงพิธานทัณฑทัย  กระทรวงมหาดไทย ได้
ส ารวจ เกาะตะรุเตาเพ่ือจัดเป็นทัณฑสถาน โดยฟันฝ่าอุปสรรคทางธรรมชาตินานัปการ เวลา 11 เดือน ในปี พ.ศ.
2482  ทางราชการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้ตะรุเตาเป็นเขต หวงห้ามไว้ใช้ในกรมราชทัณฑ์ เพ่ือใช้เป็น
สถานที่กักกันนักโทษ หรือป้อมฝึกวิชาชีพ ตะรุเตา วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.๒๔๘๒ มีนักโทษการเมืองจากกบฏวร
เดชและกบฏนายสิบ รวมจ านวน 70 คน มาถูกกักกันที่ว่าวตะโละอุดัง นักโทษเหล่านี้ได้รับความทุกข์ทรมานจาก
การกักกัน  นักโทษหลบหนีไปขึ้นฝั่งที่เกาะลังกาวีประเทศมลายู  
 ในปี พ.ศ.2484  - 2489  ได้เกิดสงครามมหาเอเชียบุรพา ท าให้เกิดภาวะข้าวยากหมากแพง  นักโทษ
ออกปล้นสะดมเรือสินค้าหลายครั้งจึงตั้งเป็นกองโจรสลัด  ปล้นชาวประมงและเรือสินค้า ทางราชการจึงมีนโยบาย
ปราบโจรสลัด ร่วมกับอังกฤษนักโทษถูกจับกุมและถูกลงโทษ ความผิดซ่องสุ่มโจรสถานที่กักกันนักโทษตะรุเตาถูก
สั่งปิดเป็นต้นมา  

อาคารเก่าทุ่งหวา้ 
  ที่มา :  วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดสตูล 
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                 เดิมเมืองสตูลเป็นเมืองปิด ไม่อยู่ในเส้นทางผ่านไปสู่เมืองใกล้เคียง ต่อมาในปี พ.ศ. 2502  กรม
ประชาสงเคราะห์ได้จัดตั้งนิคมสร้างตนเองขึ้นที่ ต าบลทุ่งนุ้ย และต าบลควนกาหลง เปิดโอกาสให้ผู้คนจากถิ่นอ่ืน
เข้ามาตั้งถิ่นฐาน จึงท าให้มีผู้คนต่างถิ่นฐาน และต่างวัฒนธรรมมาอยู่ร่วมกัน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2515  เมืองสตูล
ได้เปิดเส้นทางถนนเชื่อมต่อกับจังหวัดตรัง ท าให้การเดินทางไปสู่จังหวัดชายทะเลฝั่งตะวันตก หรือฝั่งทะเลอันดา
มันสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนั้น อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะตะรุเตา กับหมู่เกาะเภตรา ก็ท าให้นักท่องเที่ยว
จากต่างจังหวัด และต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชมกันมาก และเนื่องจากจังหวัดสตูลอยู่ติดกับชายแดนมาเลเซีย ทาง
จังหวัดได้เปิดเส้นทางรถยนต์ เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสตูลกับ รัฐปะลิสเมื่อปี พ.ศ. 2527  ส่วนทางเรือจังหวัด
สตูลร่วมกับบริษัทในมาเลเซียเปิดการเดินเรือโดยสาร ระหว่างจังหวัดสตูลกับเกาลังกาวี ในรัฐเคดาร์ในมาเลเซีย 
ท าให้สตูลเป็นเมืองเปิดมากยิ่งขึ้น  
 

                                                 มรดกทางวัฒนธรรม 

           แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของจังหวัดสตูล โบราณวัตถุท่ีพบเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้เป็น
ประเภทหิน การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล  ได้แก่มนุษย์ชาวถ้ า  ซึ่งหลักฐาน
ทางโบราณคดีขุกพบโบราณวัตถุท่ีถ้ าต่างๆ  3 แห่ง คือ เขาโต๊ะพญาวัง  เขาโต๊ะนางด า  และเขาขุมทรัพย์   
โบราณวัตถุที่ส าคัญ ได้แก่ 

 1. เครื่องมือสะเก็ดหิน หมายถึง เครื่องมือที่กะเทาะออกมาจากหินก้อนใหญ่  ส าหรับใช้งานขนาดเล็ก มี
ความคม  พบจ านวน  2  ชิ้น ที่เขาโต๊ะพญาวัง 
 2. หินลับ  หมายถึง  หินที่ใช้ลับเครื่องมือ พบที่เขาโต๊ะนางด า  จ านวน  5  ชิ้น   
ท าจากหินควอซ์ไซต์และหินปูน  มีรอยสึกจากการลับเครื่องมือ 
  3.  ค้อนหิน  หมายถึง  หินที่ท าเป็นรูปค้อน ส าหรับเป็นเครื่องมือในการทุบ   ต่อยวัตถุแข็งให้แตก  พบ
จ านวน  2  ชิ้นที่เขาโต๊ะนางด า 
 4.  ก้อนหินรูปทรงหลายเหลี่ยม  เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งพบที่เขาโต๊ะนางด า 
 5.  โบราณวัตถุประเภทหินเผา  พบเศษภาชนะดินเผาจ านวน  4  ชิ้น ที่เขาโต๊ะนางด า 

 

เครื่องมือหินสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
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            ปัจจุบันเขาโต๊ะพญาวังเป็นสวนสาธารณะ ประชาชนให้ความสนใจเข้าชม และพักผ่อน สภาพร่มเย็น 
สวยงาม มีน้ าตกจ าลอง มีเขื่อนส าหรับมานั่งพักผ่อน 

ภาษาและวรรณกรรมพื นบ้าน 
 

            ชาวจังหวัดสตูลมีมรดกทางวัฒนธรรมด้านภาษาและวรรณกรรมพ้ืนบ้านที่ใช้กันมี 2 ลักษณะ ได้แก่ 
ภาษาถิ่นใต้และภาษาถิ่นมลายู 

    ภาษาถ่ิน ของชาวจังหวัดสตูลมีลักษณะส าเนียงคล้ายกับชาวพัทลุงและสงขลา เนื่องจากมีพรมแดน
ติดต่อกัน ไปมาหาสู่กันจึงได้รับอิทธิพลของจังหวัดนี้ ส่วนภาษาถิ่นมลายูนั้น เนื่องจากผู้ปกครองเมืองสตูลในอดีต
นั้นสืบเชื้อสายมาจากไทรบุรี มีการใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน ชาวสตูลจึงใช้ภาษาถิ่นใต้ปนกับภาษามลายู ดัง
ตัวอย่างค าต่อไปนี้ 

   ค าแสดงกิริยาอาการ 
       ตาโหระ , โกระ     หมายถึง  อาการหนัก 
       แปแหลด            หมายถึง  เพ้ียน  พูดเพ้ียน 
      ราหมัง                หมายถึง  ถูกใจ  พอใจ  ดี 
      ไม่ปาหยา            หมายถึง  ไม่ไหว 
      แลแก๊ะ                หมายถึง  ไม่สวยงาม  ไม่ได้ความ 
      แกหรา                หมายถึง  จัดการ 
      กอหรัง                หมายถึง  ไม่เท่าที่ควร 
ค าเรียกชื่อเครื่องใช้ / สิ่งของ 
     ซาบน                 หมายถึง   สบู่ 
     ตีหมา                 หมายถึง   ถังส าหรับตักน้ าจากบ่อ 
     ผ้าตอหลา            หมายถึง   ผ้าเช็ดตัว  ผ้าขนหนู 
     ตาหล า               หมายถึง   ถาด 
     ช้อนชี้                หมายถึง   ตะหลิว 
ค าที่ใช้เรียกเครือญาติ 
    ป๊ะ  ย๊ะ               หมายถึง   พ่อ 
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     มะ                     หมายถึง   แม่ 
  บัง                     หมายถึง   พ่ีชาย 
  เจ๊ะ                    หมายถึง    พ่ีสาว 
  กะ                     หมายถึง    พ่ีสาว   พ่ีสะใภ้ 

             โต๊ะ                    หมายถึง    ย่า  ยาย 
  ชาย                   หมายถึง    ปู่  ตา 
 

               วรรณกรรมพื นบ้าน เช่น เพลงกล่อมเด็ก นิทานพ้ืนบ้าน ส าหรับเพลงกล่อมเด็ก จังหวัดสตูลจะมีข้อ
แตกต่างจากจังหวัดอ่ืน ๆ เพราะเนื้อร้องและท านองเพลงเป็นการผสมผสานระหว่างภาษาไทยและภาษามลายู 
นอกจากนั้นเนื้อหาของเพลงแฝงด้วยสาระ เพ่ือให้ผู้ได้ยินรับฟังความรู้สึกของผู้ถ่ายทอด และที่ส าคัญเป็นการ
กล่อมให้เด็กนอนหลับ ท าให้เด็กรู้สึกอบอุ่นและหลับไปในที่สุด 

    นิทานพื นบ้าน หมายถึง เรื่องราวที่เล่ากันมาเป็นเวลานาน อาจจะมีเค้าเดิมเป็นเรื่องจริง หรือแต่ง
เติมขึ้นภายหลัง เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับท้องถิ่น สถานที่ บุคคล เมื่อถ่ายทอด เป็นค าบอกเล่าจากคนรุ่นเก่ามายัง
คนรุ่นต่อ ๆ มา มีการแต่งเติมเสริมต่อ จึงคาดเคลื่อนจากเค้าเดิมมากยิ่งขึ้น ต านานนิทานพ้ืนบ้านของจังหวัดสตูล
มีหลายเรื่องเช่น 
              เรื่องบ้านควนกาหลง 

มีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่ง สภาพของหมู่บ้านเต็มไปด้วยป่า มีควนหลายลูก วันหนึ่งมีฝูงกาจากที่อ่ืนพากัน
มาหากินที่ป่าภายในหมู่บ้าน ตกตอนเย็น กาฝูงนี้ก็บินกลับรัง แต่เพราะลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้านนี้
คล้ายคลึงกันมาก กาฝูงนี้จึงไม่สามารถหารังของตนเองได้ ตลอดคืนกาฝูงนี้ก็เลยบินร้องกา กา กา กา หารังของ
ตนเองตลอดทั้งคืน ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า บ้านควนกาหลง 
              เรื่อง เขาทะนาน  
  เขาทะนานตั้งอยู่ชายฝั่งอันดามัน ที่บ้านมะหงัง ต าบลทุ่งบุหลัง อ าเภอทุ่งหว้า เนินเขาสูงชั้น มีธรรมชาติ
สวยงดงาม มีส านักสงฆ์และสุเหร่า ส าหรับปฏิบัติธรรมของชาวไทย และชาวไทยมุสลิมภูเขาแห่งนี้ มีต านานเล่า
กันมา มีตายาย 2 คน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านพระม่วง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีลูกชายหนึ่งคน
เป็นบุคคลที่ลักษณะดี  
  อยู่มาวันหนึ่งมีเรือส าเภาของพ่อค้าต่างชาติได้น าสินค้ามาขายท่าเรือกันตัง ทั้ง 3 คนไปชมสินค้า ขณะชม
อยู่นั้น นายส าเภาได้เห็นลูกชายตายายน่ารักและสงสาร ขอเป็นบุตรบุญธรรม สองตายายจึงยกให้เพราะเห็นลูก
ชายจะได้อยู่สุขสบาย นายส าเภาขายสินค้าหมดจึงออกเรือพร้อมบุตรบุญธรรม จ าหน่ายสินค้าไปยังที่ต่าง ๆ จน
ร่ ารวยเป็นเศรษฐี เด็กชายที่น ามาเลี้ยงมีความสุขในกองเงินกองทองจนลืมคิดถึง 2 ตายาย ไม่ได้กลับบ้านมานาน 
เล่าเรียนหนังสือให้สมได้ดี ครั้นโตขึ้นก็แต่งงานกับลูกสาวนายส าเภา อยู่กินอย่างมีความสุข  
  ฝ่ายภรรยาคิดถึงพ่อสามี รบเร้าให้ไปหา สามีพยายามบ่ายเบี่ยงหลายครั้ง แต่ทน รบเร้าของภรรยาไม่ไหว 
จึงส่งข่าวให้สองตายายทราบล่วงหน้าฝ่ายสองตายายทราบข่าวดีใจมาก บอกเพ่ือนบ้าน ญาติมิตรให้ทราบจัดที่
รับรอง พอใกล้ถึงเวลากลับ สองตายายฆ่าหมู 1 ตัว เพ่ือเลี้ยงรับรองครั้นถึงเวลาที่ลูกชายกลับ สองสามีภรรยาน า
เรือมาจอดท่าเรือกันตัง ส่งลูกเรือไปสืบดูว่าสองตายายมาหรือไม่ จึงชวนภรรยาขึ้นไปหา ลูกชายเห็นสองตายาย
ยากจนก็ไม่ยอมรับว่าเป็นบิดามารดา จึงหันหลังกลับ ฝ่ายยายพยายามดึงแขนลูกไว้ ลูกชายดิ้นรนหนีไม่ได้ แม่เกิด
ความเสียใจมากถึงกับสาปแช่งว่า หากเป็นลูกชายของตนแล้ว ขออย่าให้ออกจากฝั่งไปได้ ขอให้มีอันเป็นไปต่าง ๆ 
นานา แต่ไม่ลืมหมูย่างไปวางไว้ที่เรือส าเภา  
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 ขณะที่ชุมชนวุ่นวายอยู่นั้น เกิดพายุใหญ่พัดมา ท าให้เรือส าเภาแตก สิ่งของกระจัดกระจายลอยไปในทะเล 
ในที่สุดมีผู้เฒ่าเล่าว่า เรือส าเภากลายเป็นเกาะเภตรา สายสมอเป็นหินสายสมอ ตะบัน (ผ้าโพกหัวมุสลิม) เป็น
ภูเขาบัน หมูย่างเป็นเกาะสุกร เครื่องตวงสินค้าในเรือ เป็นภูเขาป้อย ภูเขาแล่ง ภูเขาทะนาน เมื่อ 70 ปีที่ผ่านมา
ภิกษุรูปหนึ่งมาจากพัทลุงมาปักกลดและสร้างส านักสงฆ์ขึ้นและสร้างรูปปั้นไว้รูปหนึ่ง 
          นิทานเรื่องเขาทะนาน ให้แนวคิดดังนี  
 เป็นคติเตือนใจชนรุ่นหลัง เรื่องความกตัญญูและความกตเวที การได้ดิบได้ดีแล้วลืมบ้านเกิดเมืองนอนการ
เป็นลูกเนรคุณไม่รู้จักค่าน้ านม การที่ผู้ใหญ่สาปแช่งถือเป็นเรื่องจริง 
 

การละเล่นพื นบ้าน 

การละเล่นพื้นบ้าน เป็นกิจกรรมที่ผู้คนในท้องถิ่น จัดขึ้นเพ่ือความสนุกสนาน ทั้งของผู้เล่นและผู้ชม 
เป็นศิลปะ แสดงถึงภูมิปัญญาและความเป็นอยู่ของกลุ่มชน การละเล่นพื้นบ้านของจังหวัดสตูล มีลักษณะ
ผสมผสานกับจังหวัดใกล้เคียง และมาเลเซีย การละเล่นพื้นบ้านของจังหวัดสตูล แบ่งได้ ๒ ลักษณะ ได้แก่ 
การละเล่นของเด็ก และการละเล่นของผู้ใหญ่  

การละเล่นของผู้ใหญ่ 

               รองเง็ง 

รองเง็ง เป็นศิลปะการเต้นร าพ้ืนเมืองของชาวสตูล  มีต้นก าเนิดมาจากประเทศมาเลเซีย มีความ
สวยงาม ในลีลาการเคลื่อนไหว ของมือเท้า ล าตัว เสียงดนตรีประกอบที่เร้าใจผู้ฟัง ผู้เต้น และการแต่งกายของ
ผู้เต้นชายหญิง ผู้เต้นรองเง็งส่วนใหญ่แต่งกายพ้ืนเมือง ผู้ชายสวมหมวก ไม่มีปีก  หรือที่เรียกว่า หมวกแขก นุ่ง
กางเกงขายาว ขากว้างคล้ายกางเกงจีน สวมเสื้อคอกลมแขนผ่าครึ่งอก (เสื้อตะโละหลางา) สีเดียวกับกางเกง
แล้วใส่โสร่งแคบ ๆ ยาวเหนือเข่าสวมทับกางเกง เรียกว่า ผ้าสิลิฟังหรือผ้าชาเลนดัง ผู้หญิงสวมเสื้อแขน
กระบอก เรียกว่า เสื้อปันดัง ลักษณะเสื้อเข้ารูปปิดสะโพก ผ่าอกตลอด ติดกระดุมเป็นระยะ สีเสื้อสดสวยเป็นสี
เดียวกับผ้านุ่งกรอมเท้า นอกจากนั้นยังมีผ้าคลุมไหล่บาง ๆ สีตัดกับเสื้อที่สวม  

 

รองเง็ง  การเต้นร าพื นเมืองของชาวสตูล 
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การละเล่นของเด็ก  
เด็กจังหวัดสตูลจะมีการละเล่นคล้ายกับเด็กจังหวัดใกล้เคียงเช่น หมากขุม เป่ากบ เตย ฯลฯ บางอย่าง

ก็มีชื่อต่างกับที่อ่ืน เช่น บูสุ การละเล่นของเด็กส่วนใหญ่ นอกจากจะให้ความสนุกสนานแล้ว ยังเป็นการฝึกให้
เด็กรู้จักใช้ภูมิปัญญาในการแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการทางานเป็นหมู่คณะ ทั้งยังเป็นการออก
ก าลังกาย และท่ีส าคัญเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้แก่การละเล่นต่อไปนี้  

หมาชิงเสา 
หมาชิงมุม หรือ หมาชิงเสา เป็นการเล่นของเด็กที่ต้องใช้ไหวพริบและพละก าลัง มีจ านวนผู้เล่น 5 คน 

และมีหลักปักไว้ 4 ต้น หรืออาจเขียนเครื่องหมายบนพ้ืน 4 ทิศ ให้อยู่ห่างกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (จ านวนผู้เล่น
อาจจะมากกว่านี้ก็ได้ แต่ต้องให้จ านวนผู้เล่นมากกว่าหลักหรือเสาอยู่ 1 เสมอ) 

 

 

การเล่น หมาชิงเสา 

 

              ฉับโผง 
 เป็นการเล่นเพ่ือฝึกความแม่นย า  สถานที่เล่นอาจเป็นกลางแจ้งหรือพุ่มไม้กอไม้ก็ได้ เพ่ือใช้เป็นที่ก าบัง  
ไม่จ ากัดจ านวนผู้เล่น  เป็นของเล่นเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง  อุปกรณ์การเล่นประกอบด้วย กระบอกไม้ไผ่ที่มีรู
กลวงตลอด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร มีไม้กระทุ้งที่ท าจากไม้ไผ่เหลาจนกลมให้มีขนาดเล็กกว่ารูของ
กระบอก  วิธีเล่นบรรจุเมล็ดพืชลงในกระบอก ใช้ไม้กระทุ้งอัดให้แน่น กระทุ้งไปโดยแรง  จะเกิดเสียงดังโผงและ
เมล็ดพืชพุ่งออกไปโดนผู้เล่นคนอ่ืนๆเหมือนกระสุนปืน  
 

ภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีท้องถิ่นจังหวัดสตูล 
 

 ภูมิปัญญาชาวบ้าน  หมายถึง  ความรู้ที่ได้รับการสั่งสมถ่ายทอดและพัฒนาจนเกิดความเป็นมาตรฐาน
จากอดีตถึงปัจจุบัน  และน ามาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 
 เทคโนโลยีท้องถิ่น  หมายถึง  การน าความรู้พื้นฐานจากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องมือ   
อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับธรรมชาติและวิถีชีวิต 
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 ภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีท้องถิ่น  จึงหมายถึงความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมและพัฒนา  
แล้วถ่ายทอดจากชนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นจนเกิดเป็นมาตรฐานในการด าเนินชีวิตของชาวบ้าน 
 

การประกอบอาชีพ 
 จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ติดต่อกับทะเลอันดามันและมีพ้ืนที่ที่เป็นที่ราบ  การประกอบอาชีพของคนในจังหวัด
ขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่   ชาวจังหวัดสตูลมีการประกอบอาชีพมากมาย   ธรรมชาติเป็นปัจจัย
หนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการประกอบอาชีพ เช่น ด้านการประมง  ด้านการเกษตร การพานิชและหัตถกรรมและในบาง
อาชีพใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในด้านเทคโนโลยีท้องถิ่น เป็นเครื่องมือในการท างาน 

ภาพแผนที่จังหวัดสตูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อาชีพการประมง    
 เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพประมงชาวบ้านใช้วัสดุที่ได้จากธรรมชาติ  ประดิษฐ์คิดค้นซึ่งเป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่รู้จักกัน  เช่น  เชงเลง  มะหลาด  เบ็ด  บอกดักปลา ไซ  ส้อน  สุ่ม  โพง  โป๊ะ ฯลฯ 

เชงเล 
 ท าจากไม้ไผ่ ใช้ส าหรับดักปลา   น าไปวางไว้ที่น้ าลึกประมาณหนึ่งเมตรครึ่ง  โดยใช้กิ่งไม้สุมรวมทับ ปลา 
ได้เข้าไปอาศัยอยู่ 
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ไซ 

เป็นเครื่องมือจับปลาที่มีหลายรูปแบบแต่ละรูปแบบมีลักษณะการท าและการใช้ที่แตกต่างกัน   ได้แก่   
ไซนั่ง    ไซนอน 

ไซนั่ง 

 

                ไซนอน 
 

             
 

อาชีพด้านหัตถกรรม    

หัตถกรรม  หมายถึง  งานที่ท าด้วยมือเป็นส่วนใหญ่ เช่น การประดิษฐ์ไว้ใช้ หรือใช้ประกอบอาชีพ 

     1.  การท าเสื่อใบเตย   ท าจากใบเตย แล้วน ามาสานเป็นลายต่างๆ เครื่องมือส าหรับการสานใบเตย 

           1.1    ยาหงาด    ส าหรับท าเส้นตอก 
             1.2    ไม้ขูดเตย     ส าหรับขูดใบเตย 
             1.3     โอ่งหรือภาชนะส าหรับแช่ใบเตย 



21 

 

           

2. การท าฝาขัดแตะ    ท าจากไม้ไผ่ประเภทต่างๆ โดยท าซี่ไม้ไผ่ตามขนาดที่ต้องการ การสานมีลายต่างๆ      
หลายลาย   ใช้ในการท าฝาบ้าน  

             

3.  ไม้กวาดดอกหญ้า  ท าจากดอกหญ้า  เชือกไนล่อนหรือหวายเส้นเล็ก โดยน าดอกหญ้ามามัดเป็นกระจุ
เล็กๆแล้วน ามาผูกรวมกับด้ามไม้กวาด  

 

  4. การท ากระด้งจากไม้ระก า  ท าจากไม้ระก า ตัดไม้ระก าเป็นท่อน เหลาเรียบ สานเป็นกระด้ง 
  

 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://i238.photobucket.com/albums/ff309/sudanana/south4.jpg&imgrefurl=http://www.bloggang.com/mainblog.php?id%3Ddevonshire%26month%3D17-06-2009%26group%3D9%26gblog%3D31&usg=__y22wl9MWiFeQhzA_6UW1w0Up9GY=&h=375&w=500&sz=72&hl=th&start=35&zoom=1&tbnid=4NnFhDHbT7xaOM:&tbnh=98&tbnw=130&ei=JyDtT_LPB83JrAf8w8G9DQ&prev=/search?q%3D%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2%26start%3D21%26hl%3Dth%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1
http://www.trang-mangosteentravel.com/images/subpulldown_12802450/1254887896.jpg
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://203.172.205.25/ftp/thaienclycropedia/book13/b13p15e.jpg&imgrefurl=http://203.172.205.25/ftp/thaienclycropedia/book13/b13p15.htm&usg=__ANmm7r9b839EAJ9xjxuQ_KYZT5c=&h=241&w=275&sz=66&hl=th&start=7&zoom=1&tbnid=5pxANi-gS7PDuM:&tbnh=100&tbnw=114&ei=aiHtT56oBMSmrAe44dC9DQ&prev=/search?q%3D%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%B0%26hl%3Dth%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://designinnovathai.com/_file/designdata/thumb/9WMQVPYN.jpg&imgrefurl=http://designinnovathai.com/th/designdata/group/4/&usg=__cVMciqqfwGDomw4Xx2rDKXuRn9I=&h=128&w=128&sz=20&hl=th&start=75&zoom=1&tbnid=ezhmSBXAHVQU5M:&tbnh=91&tbnw=91&ei=NSHtT9CwEYWsrAeMwKy-DQ&prev=/search?q%3D%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%B0%26start%3D63%26hl%3Dth%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1
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5. การท าเสวียนหม้อจากก้านไม้กวาด ก้านจาก  โดยใช้ก้านจากมาสานเป็นรูปเสวียนหม้อ  ใช้ส าหรับรอง
ก้นหม้อ  ตกแต่งบ้านเรือน   ท าเป็นถาดใส่ผลไม้   

 

 
การรักษาโรค 
           ชาวจังหวัดสตูล  ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีท้องถิ่นในการรักษาโรค  คือ  การใช้สมุนไพร  หรือ 
ถ้าใช้ในการรักษาโรคกระดูก เรียกว่า  ยากลางบ้าน และยังใช้รักษาโรคทั่วไปด้วย 

การย่างไฟ เป็นการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการบวม  ฟกช้ า  เลือดคั่ง  สาเหตุ เกิดจากการกระแทกของแข็ง  
การรักษาโรคกระดูกมีหลายวิธี  เช่น  วิธีการเข้าเฝือก   วิธีการนวดด้วยน้ ามัน (การบีบหรือการเหยียบ)      

วิธีการเพ่งสมาธิ   นอกจากนี้มีการรักษาโรคกระดูกด้วยสมุนไพร  การใช้สมุนไพรขึ้นอยู่กับหมอชาวบ้านแต่ละคน
ที่ท าการรักษา สมุนไพรแต่ละหมอที่ใช้ไม่เหมือนกัน   นอกจากนี้การรักษาโรคทั่วๆไปด้วยสมุนไพร เป็นภูมิปัญญา 
ชาวบ้าน  ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีใช้ 

ท้องอืด  ท้องเฟ้อ  แน่นจุกเสียด  ใช้ใบกระเพราแดงต้มน้ าดื่ม  หรือใช้ใบพลู (เงิน ) น ามาต้มรวมกับน้ า
มะพร้าวใช้ผ้าขาวบางห่อและอังไฟให้ร้อนพอประมาณ น ามาประคบบริเวณท้อง 

ปวดศีรษะ ใช้กาฝากมะม่วงทั้งห้า  ตากใบให้แห้ง น ามาบดชงน้ าร้อนดื่ม 
 ห้ามเลือด  ใช้น้ ามะพร้าว  ปูนกินหมาก  ขยี้รวมกันพอกปิดแผล 
 ไข้ตัวร้อน  ใช้แป้งข้าวเหนียวละลายน้ ามัน  แล้วปั้นเป็นก้อนกลมยาวน ามาคลึงตามล าตัว  ใช้เสร็จต้อง
น าไปฝังดิน 
 ท้องผูก  ใช้น้ ามะขามเปียกใส่เกลือดื่มแก้ท้องผูก หรือใช้ใบชุมเห็ดต้มน้ าดื่ม หรือใช้ใบขี้เหล็กต้มน้ าดื่ม 
           อาเจียน     เอาตะไคร้เผาไฟ  น ามาต้มใส่เกลือดื่มเฉพาะน้ า  หรือใช้เมล็ดผักชีต้มน้ าดื่ม 
           ฟกช  า       ใช้หัวไพลต า   แล้วห่อผ้าขาวบางอังก้อนเส้า  น ามาประคบตามที่ฟกช้ า 
           ท้องร่วง    ใช้เปลือกมังคุดฝนกับฝาละมี  ผสมน้ าปูนใสดื่ม  หรือใช้หญ้าใต้ใบน ามาต้มน้ าดื่ม 
           แผลเน่าเปื่อย   ใช้เปลือกมังคุดฝนกับฝาละมีทาแผลหรือใช้หญ้าเข็ดมอญน ามาต ากับข้าวเย็น(ข้าวค้าง
คืนแช่น้ าให้บูด)  ทาแผลเน่าเปื่อย 
          ไข้ทับระดู  ใช้หญ้าใต้ใบทั้งห้าต้มน้ าดื่ม  หรือใช้ใบสักเมือง  สามก ามือใส่น้ าสามส่วนต้มให้งวดเหลือหนึ่ง
ส่วนดื่มแทนน้ า 
 
 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.otoptoday.com/uploads/2011/07/05/13098772272.jpeg&imgrefurl=http://www.otoptoday.com/wisdom/provinces/south/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87/1309877032&usg=__5WBFVT1lkG1VAmNPxsJNBx6_f3k=&h=527&w=704&sz=134&hl=th&start=332&zoom=1&tbnid=Lffn_aQ6nNDz4M:&tbnh=105&tbnw=140&ei=Gx7tT9L8Ne2jiAetzaGoDQ&prev=/search?q%3D%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5%26start%3D315%26hl%3Dth%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1
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อาหารในท้องถิ่น 
    จังหวัดสตูลมีสภาพพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์  ในพ้ืนที่ราบมีพืชพันธุ์หลายชนิด   พื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ ามีอาหาร

ทะเลชุกชุม  สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาในด้านการบริโภคมากมาย  วัฒนธรรมการบริโภคของชาวจังหวัดสตูลมี
เอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะและอาหารขึ้นอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นอันสืบเนื่องมาจากสภาพ
ภูมิศาสตร์และเกิดจากความเชื่อทางศาสนา  ตลอดจนวิธีการกินของบุคคลในแต่ละท้องถิ่นที่พัฒนาจนกลายเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น  

    อาหารคาว 
    แกงตอแมะ หรือ ตูมิ   เป็นแกงพ้ืนเมืองที่นิยมรับประทานในท้องถิ่นโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ชาวบ้าน

ใช้วัสดุทีมีในท้องถิ่นมาเป็นเครื่องปรุง เช่น ปลากะพง  ปลาอีกุด  ปลากูเลา   มะขามเปียก   มะเขือยาวสีเขียว  
ผสมกับเครื่องเทศที่นิยมรับประทาน   รับประทานกับข้าวมัน (ข้าวหุงด้วยกะทิ) 

 
 

 

 

 
 
 

 
แกงตอแมะ หรือ ตูมิ   

  
   แกงปัจรี   เป็นแกงพ้ืนเมืองที่มีรสหวานเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่น าวัสดุที่มีในธรรมชาติมาปรุงเป็น
อาหาร   เช่น สับปะรด  มะเขือยาว  มะม่วงหิมพานต์  มะพร้าวคั่ว  เครื่องเทศ  นิยมใช้เป็นอาหารเลี้ยงในการจัด
งานต่างๆ  เช่น งานแต่งงาน งานท าบุญขึ้นบ้านใหม่  งานฉลองความส าเร็จ  เป็นต้น 

 

 
แกงปัจรี 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_2T8ag4ijE00/SwKKJmznt8I/AAAAAAAABpo/QBgjgcxdSxo/s1600/DSCF0887.JPG&imgrefurl=http://tourismsatun.blogspot.com/2009/11/otop-tourismsatun.html&h=1200&w=1600&sz=203&tbnid=dIbmhpBE0m_RKM:&tbnh=83&tbnw=111&prev=/search?q%3D%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B5%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B5&usg=__BPXQa3cM9_LmrenwDnTzaOgw8xQ=&hl=th&sa=X&ei=-UzJUaq9NIWPrQealYCoBw&ved=0CCoQ9QEwBQ
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  แกงกรุหม่า หรือ แกงมัสลา  เป็นแกงที่ใช้เนื้อสัตว์ในการปรุง  เช่น เนื้อวัว แพะ แกะ ไก่  เป็ด         
ผสมเครื่องเทศเป็นหลัก  นิยมในการท าบุญตามประเพณี  หรือ วันส าคัญทางศาสนา  
  

 
 

แกงกรุหม่า หรือ แกงมัสลา 
 

  อาหารหวาน 
 อาหารพ้ืนเมืองที่นิยมท าขึ้นตามเทศกาล  หรือพบเห็นในชีวิตประจ าวัน   ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาว
จังหวัดสตูล 
 ขนมบูตู  ท าจากแป้งข้าวจ้าวละเอียด   ใส่ไส้น้ าตาลทรายแดง น าไปใส่ในถ้วย  นึ่งให้สุก    น าไป
รับประทานกับมะพร้าวขูด  เกลือป่น  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขนมบูตู   
              
 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/12/7012/images/Mabuba/015guru.jpg&imgrefurl=http://www.oknation.net/blog/print.php?id%3D243207&h=450&w=640&sz=97&tbnid=yKHvs9obgst-wM:&tbnh=86&tbnw=122&prev=/search?q%3D%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2&usg=__L5eH021LgkKsvSXVSZZr36iN83g=&hl=th&sa=X&ei=hWTJUbb0KsSFrAfp44CADA&ved=0CCoQ9QEwAw
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 ขนมบุหงาบูดะ   หรือ ขนมดอกล าเจียก   ปรุงจากแป้งข้าวเหนียว  เกลือ  มะพร้าวขูด  น้ าตาล  ลักษณะเป็น
แผ่นบางๆ  ใส่ไส้มะพร้าว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
                                       ขนมบุหงาบูดะ   หรือ ขนมดอกล าเจียก 
 

               ขนมข้าวเหนียวอัด หรือเหนียวเขียว    ปรุงจากข้าวเหนียวใส่น้ าดอกอัญชัน  น าไปนึ่งแล้วอัดให้
แน่น   รับประทานกับสังขยา 
 

 
 

 
                                          ขนมข้าวเหนียวอัด หรือเหนียวเขียว     
ศิลปกรรม 
 

             ศิลปะ เป็นผลแห่งความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่แสดงออกมาในรูปลักษณ์ต่างๆให้ปรากฏซึ่งความ
สุนทรียภาพ ความประทับใจ แสดงออกในงานช่าง  หรืองานประดิษฐ์ศิลปกรรมท้องถิ่นที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน
และเทคโนโลยีท้องถิ่นของจังหวัดสตูลสถาปัตยกรรมท้องถิ่นสตูล  มีการประสมประสานและมีการถ่ายเททาง

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://share.psu.ac.th/system/assets/media/files/000/029/928/large_DSCF3735_resize.jpg?1315533257&imgrefurl=http://share.psu.ac.th/blog/waraporn-151009/20184&usg=__7FWplGKKsUBn4TCrr5R00D07zk8=&h=480&w=640&sz=81&hl=th&start=5&zoom=1&tbnid=nyzwfUnyQ_9kXM:&tbnh=103&tbnw=137&ei=uGPJUeGWHsPPrQfdxICgBg&prev=/search?q%3D%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%94%26sa%3DX%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1&sa=X&ved=0CDMQrQMwBA
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วัฒนธรรมของชาวไทยพุทธ    ชาวไทยมุสลิม  และชาวไทยเชื้อสายจีน   แบ่งตามลักษณะการใช้สอยความโดด
เด่นด้านสถาปัตยกรรมท้องถิ่น 
 1. บ้านเรือนไทยมุสลิม    ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ก่อสร้างด้วยไม้ที่มีในท้องถิ่น  บ้านไม่ตกแต่ง
ลวดลายเป็นรูปคนหรือสัตว์  นิยมสร้างเป็นทรงเรขา  ลายเครือเถา หรืออักษรประดิษฐ์  ปัจจุบันมีการอนุรักษ์
สามารถศึกษาได้ที่ บ้านควน  อ.เมือง จ.สตูล  
 2. อาคารแบบชิโน – ปอร์จุกีส   มรดกที่ชาวจีนสร้างให้เมืองสตูล  ปัจจุบันมีการอนุรักษ์ สามารถศึกษา
ได้ที่ ถ.บุรีวานิช  อ.เมือง  จ.สตูล  และ ตลาดทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 
 3. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสตูล   คฤหาสน์กูเด็น   มรดกวัฒนธรรมล้ าค่า 
 

 
 

ภาพอาคาร  รูปแบบสถาปัตยกรรมจังหวัดสตูล 
 

 
 

มัสยิดจังหวัดสตูล 
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อาคารแบบชิโน – ปอร์จุกีส    สถาปัตยกรรมชาวจีนและโปรตุเกส 
 

เอกลักษณ์ของท้องถ่ินจังหวัดสตูล 
 

เอกลักษณท์างธรรมชาติจังหวัดสตูล 
 

ตะรุเตา 

 

 

     

 

        

ตะรุเตา (Tarutao)  ต านานหมู่เกาะทะเลใต้ 

      “ตะรุเตา” เป็นค าที่เพ้ียนมาจากค าว่า “ตะโละเตรา” ในภาษามลายู แปลว่า มีอ่าวมาก ตะรุเตาเป็น
อุทยานแห่งชาติที่อยู่ในทะเลอันดามัน บริเวณช่องแคบมะละกา มหาสมุทรอินเดีย ในท้องที่อ าเภอเมือง 
จังหวัดสตูล ด้านใต้ของเขตอุทยานแห่งชาติ ห่างจากชายแดนไทย-มาเลเซีย เพียง 4.8 กิโลเมตร อุทยาน
แห่งชาติตะรุเตาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในความใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวทั่วไป เนื่องจากเป็นจุดรวมของความงาม
ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ ทั้งบนเกาะ และในน้ ามีป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด ในน้ าก็

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID%3D2423869&imgrefurl=http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID%3D9550000124257%26CommentReferID%3D22123604%26CommentReferNo%3D21%26&usg=__vlTchbEZF3HpeYREdLpsbW__eTM=&h=375&w=500&sz=61&hl=th&start=4&zoom=1&tbnid=INvKw8n8u_SZEM:&tbnh=98&tbnw=130&ei=5VHKUabkAYXKrAeJ-IDAAQ&prev=/search?q%3D%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AA%26sa%3DN%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1&sa=X&ved=0CDMQrQMwAw
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งดงามด้วยกลุ่มปะการังหลากสีสวยสด จนเป็นที่กล่าวขวัญกันไปทั่วโลก ซึ่งประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จ านวน 
51 เกาะ รวมทั้งพ้ืนที่บนเกาะและทะเลประมาณ 931,250 ไร่ หรือ 1,490 ตารางกิโลเมตร 

ทะเลบัน 
                      

 

 

 

 

ทะเลบันเป็นบึงขนาดใหญ่แวดล้อมด้วยป่าดิบและภูเขาหินปูน ยามค่ าคืนมีเสียง "ว้าก ว้าก ว้าก " ของ
เขียดว้าก สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าอันเป็นสัญลักษณ์ของป่าทะเลแห่งนี้  พื้นที่ของอุทยานฯ 196 ตารางกิโลเมตร 
ครอบคลุมพ้ืนที่ป่าหัวกะหมิง  กุปังปะโล้ต และควนย่อน้ า ในเขตต าบลควนสตอ ต าบลเกตรี บ้านควน ปูยู มี
ภูเขาสลับซับซ้อน ได้แก่ เขาวังช้าง เขาหินร้อง เขาวังพะเนียด เขาจีน เขามดแดง เขาหาบเคย เขากวงใหญ่  
เขากวงเล็ก เขาวังหมู เขาวังกลวง เขากายัง เขากล่ า เขาปูยู และเขาวังกูนอง ยอดเขาที่สูงที่สุด ประมาณ 
756 เมตรจากระดับน้ าทะเล มีป่าดงดิบ แถบทุ่งหญ้าวังประ  ป่าชายเลน ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของอุทยานฯ  มี
สัตว์ป่าหลายชนิดจ านวนมาก อุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 28 องศาเซลเซียส โดยมีฝนตกเกือบทั้งปี   
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ ถ้ าโตนดิน ถ้ าลอดปูยู  ทุ่งหญ้าวังประ น้ าตกยาโรย บึงทะเลบัน เป็นต้น       

 
ไม้สาวด า 

 
 

 

 

 

 

 

ชื่ออ่ืน  ไม้ขาวด า, เม่าเหล็ก  ชื่อวิทยาศาสตร์  Diospyros toposia Ham. 
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ลักษณะ 
ต้นสาวด า ล าต้นตรง ใบคล้ายใบยูคาลิปตัส แต่ขนาดจะสั้นและใหญ่กว่าใบยูคาลิปตัส สีใบจะเป็นสีเขียวเข้ม 
เปลือกสีด าเป็นเกล็ด ดอกสีน้ าตาลไหม้ ผลมี ๓ กลีบ ชอบขึ้นตามเนินเขา หน้าผาชัน เนื้อไม้มีลายสลับด าเห็น
อย่างเด่นชัด จัดเป็นไม้เนื้อแข็งกลางและจัดเป็นไม้สงวน 
แหล่งท่ีพบ    บ้านทับทุ่ง อ าเภอละงู บ้านนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
ความสัมพันธ์ทางชุมชน ชาวบ้านน ามาสร้างบ้าน ท าเครื่องเฟอร์นิเจอร์ ท ากรงนก 
ความส าคัญทางเศรษฐกิจ   นิยมน ามาท าเครื่องเรือน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี กรงนก ฯลฯ 

รองเท้านารีขาวสตูล 

 

 

 

 

 

 

 
รองเท้านารีขาวสตูล 
        ถิ่นก าเนิด : ภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยและมาเลเซียฝั่งตะวันตกตอนบน พบมากบนเกาะลังกาวี 
แหล่งที่พบในประเทศไทยตามภูเขาที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลจังหวัดตรัง กระบี่ พังงา สตูล และบริเวณหมู่เกาะ 
ตะรุเตา  
       ถิน่ที่อยู่ : พบตามภูเขาหินปูนที่อยู่ติดชายฝั่งทะเล เป็นหน้าผาสูงชันตามรอยแยกของหินที่ปกคลุมไป
ด้วยมอส ตามซอกหินที่ได้รับร่มเงาของพุ่มไม้เตี้ย ๆ  
       ลักษณะ : พุ่มต้นกว้าง 15-20 ซม. ใบกว้าง 2.5-3.5 ซม. ยาว 15-17 ซม. ใบด้านบนเป็นลายสีเขียว
เข้มสลับเขียวเทา  ดอก ค่อนข้างกลม กว้างประมาณ 3.5-7 ซม. สีขาวมีจุดประเล็กๆ สีม่วง-น้ าตาลกระจาย
บริเวณโคนกลีบ ก้านช่อดอกยาวประมาณ 10-20 ซม. ชอ่หนึ่งมี 1-2 ดอก บางครั้งพบดอกที่มีสีขาวบริสุทธิ์ 
เรียก รองเท้านารีขาวสตูลเผือก ออกดอก : มิถุนายน – กรกฏาคม 
 
 
 
 
 
 



30 

 

 
เขียดว้าก 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะ         
       กบว้ากเป็นกบขนาดกลาง  หัวมีขนาดใหญ่ ปลายจมูกกลมมนไม่ยื่นยาวออกไป แผ่นเยื่อแก้วหูมีขนาด
ใหญ่ และเห็นได้ชัดเจน ปลายนิ้วเท้าท้ังขาหน้าและขาหลังจะมีตุ่มกลม ๆ ขนาดเล็ก สีของล าตัวด้านบนมีสี
ค่อนข้างเทาถึงสีน้ าตาลแดง สลับกับมีจุดสีด าเล็ก ๆ ทั่วไป ปากมีสีเข้มสลับกับจุดหรือแถบสีขาว กบว้ากเพศผู้
จะมีถุงเสียงขนาดใหญ่ จัดเป็นกบที่มีเสียงร้องดังที่สุดในบรรดากบในสกุลเดียวกันที่พบในประเทศไทย 
แหล่งท่ีพบ   กบว้ากเป็นสัตว์ที่พบกระจายอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยตลอดจนถึงมาเลเซีย  
ความส าคัญทางเศรษฐกิจ ดึงดูดนักท่องเที่ยวน ารายได้สู่ชุมชน 
 

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านอาหารจังหวัดสตูล 
 

แกงตอแมะห์ 
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แกงตอแมะห์ มาจากภาษามลายูว่า ตูมิห์ (TUMIH) หมายถึง การผัดเครื่องแกงคลุกเคล้าให้เข้ากับน้ ากะทิสด
หรือน้ ามัน เป็นอาหารพื้นเมืองของชาวมุสลิม ในมาเลเซีย และมาเป็นอาหารพ้ืนเมืองชาวสตูล รับประทาน
กับข้าวมัน หรือโรตี ท าจาก ปลากะทิ, มะขามเปียก, ขม้ิน, พริกแห้ง, หอมแดง, เครื่องเทศและสมุนไพรอีก
หลายชนิด 

 
แกงกรุหม่า  

 

 

 

 

 

 

“แกงกรุหม่า” อ่านว่า กะ – รุ - หม่า ซึ่งเป็นแกงที่มีกลิ่นเครื่องเทศที่หอมน่ารับประทานเป็นเอกลักษณ์  
เมื่อใครได้กลิ่นแล้วก็มันจะหลงใหลของกลิ่นเครื่องเทศในแกงกรุหม่า 
 

ไก่กอและ 
 

 

     

 

 

 

ไก่กอและ หรือ ฆอและ เป็นอาหารมลายูปักษ์ใต้และมาเลเซีย เมนูนี้เป็นอาหารที่ชาวมุสลิมแถบชายแดนใต้
ของไทยท าทานกัน โดยเฉพาะที่ปัตตานีจะมีชื่อเสียงมาก บางแห่งจะท าไก่ฆอและขายคู่กับข้าวหลามด้วย 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/YosriAyamGolek.jpg
http://www.myhuki.com/
http://www.myhuki.com/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
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Ayam Golek ภาษามาลายูปัตตานีจะ อ่านว่า อาแยฆอและ ค าว่า อาแย (Ayam) แปลว่าไก่ ฆอและ (Golek) 
แปลว่า กลิ้ง อาแยฆอและ ก็หมายถึง ไก่กลิ้ง ก็น่าจะคือการย่างเพราะต้องคอยพลิกกลับไปมา นอกจากจะใช้
ไก่ท าแล้ว ยังสามารถใช้เนื้อสัตว์อ่ืนๆท าได้ ถ้าใช้หอยแครงสดท า เรียกว่า  กือเปาะห์ ฆอและ ใช้ปลาท า 
เรียกว่า อีแกฆอและ ถ้าใช้เนื้อท า  เรียกว่า ดาฆิงฆอและ 
 

ปัสมอส 

 

 

 

 

 

 
เนื่องจากสตูลนั้น ร้อยละ 80 นับถือศาสนาอิสลาม วัฒนธรรมการกินจึงเป็นอาหารพ้ืนถิ่นที่ค่อนข้าง
หลากหลาย มีอาหารมากมายให้ได้ลิ้มลอง ต่อให้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่รสนิยมการกินของคนสตูลก็ยังคงนิยม
ทานอาหารแบบท้องถิ่นอยู่ดี เราจึงเปลี่ยนบรรยากาศพาท่านผู้อ่านแวะทานอาหารท้องถิ่นที่คนสตูลนิยมทาน
กันมากและร้านที่จะพาไปนั้นรับรองได้ว่าเป็นที่รู้จักของชาวสตูลเป็นอย่างดี อาหารที่จะพาไปแนะน านี้ชื่อทาง
ภาษาถ่ินว่า “ปัสมอส” หรือภาษาไทยเรียกว่า “สลัดแขก” ประกอบด้วย ไก่ฉีก เนื้อแดง ไข่ต้ม แตงกวา กุ้ง
ทอด ราดน้ าด้วย “กั๊ว” คล้ายๆกับน้ าพริกของขนมจีน ส่วนในด้านรสชาตินั้นทางทีมงานได้ลองชิมต้องยกนิ้วให้
เลยคะ ว่าสมชื่อราคาคุยเลยทีเดียว เพราะรสชาติของน้ ากั๊วนั้นทั้งหวานทั้งมันกลมกล่อมเข้ากับเครื่องเคียงท่ี
จัดตั้งเรียงรายอยู่ในจาน ด้านคุณค่าทางอาหารก็ครบสมบูรณ์แบบเลยทีเดียว               

 

ขนมบูตู 
 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87
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ขนมบูดู เป็นขนมที่ท าจากแป้งข้าวจ้าวโดยน าแป้งมานึ่งแล้วผึ่งให้แห้งน ามาร่อนด้วยตะแกรงอีกครั้งหนึ่ง น ามา
ใส่ในถ้วยตะไลตามขนาดที่ต้องการโดยใส่แป้งในถ้วยประมาณครึ่งถ้วยก่อนกดแป้งให้แน่นแล้วน าน้ าตาลทราย
แดงหรือน้ าตาลแว่นใส่ลงไปเพ่ือท าเป็นใส้ขนมพอควร น าแป้งอีกส่วนหนึ่งกดทับลงไปให้เสมอปากถ้วยแล้ว
น าไปคว่ าลงในภาชนะรองด้วยใบตองแล้วน าไปนึ่งให้สุกอีกครั้งหนึ่ง   การรับประทาน อาจรับประทานได้เลย
หรือน าไปคลุกกับมะพร้าวขูด คลุกเกลือ จะท าให้มีรสชาติอร่อยข้ึน                       
         อีกชนิดหนึ่งคือ บูตูเส้น ท าโดยการน าแป้งข้าวจ้าวมานวดให้ได้ที่น าไปนึ่งแล้วน าไปบรรจุในกระบอก
เหมือนการท าเส้นขนมจีน แต่เส้นจะมีขนาดเล็กกว่า บูตูชนิดนี้ต้องรับประทานกับน้ าเชื่อมซึ่งเป็นส่วนผสมของ
กะทิและน้ าตาล 

 

โรตีกาปาย 
 

 

 

 

 

 

 
 
โรตีกาปาย  เป็นขนมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดมาตั้งแต่ดั้งเดิม 
เครื่องปรุง  แป้งสาลี เกลือ น้ าตาล 
วิธีปรุง  
        นวดแป้งสาลีผสมกับน้ าตาลเล็กน้อยเพ่ือการปรุงรสกับน้ าเกลือจนเป็นเนื้อเดียวกันและมีลักษณะเหนียว 
สามารถท าให้เป็นแผ่นบางๆ ได้โดยเนื้อแป้งไม่ขาดออกจากกัน แล้วตัดแปงเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่มีขนาด
เท่าๆกันตามความต้องการ หรือใช้ฝากระป๋องกดทับบนแป้งเพ่ือให้เป็นชิ้นกลมๆ แล้วน าไปอบในเตาจนสุกมีสี
เหลืองอ่อนๆ เอาออกจากเตารับประทานได้ 
วิธีรับประทาน 
         อาจรับประทานกับน้ าชาและกาแฟ หรืออาจปรุงรสโดยการขย าให้แตกแล้วย ากับมะพร้าวทึนทึกผสม
เกลือและน้ าตาลปรุงรส หรืออาจน าไปต้มกับน้ าใส่ขิงน้ าตาลมะพร้าวอ่อนก็จะได้รสชาติที่น่ารับประทานอีก
อย่างหนึ่ง 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=EecRKHzhaKUViM&tbnid=Wrq7oVjD3F5khM:&ved=0CAUQjRw&url=http://164.115.23.30/CDDReport/rpProductInfo.aspx?id%3D91020001814488&ei=Dl3JUeDRK8aFrQeb-4DoDQ&bvm=bv.48293060,d.bmk&psig=AFQjCNFax4RRVtXdsUtN9qOiN42PoZz_qw&ust=1372237364894946
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เอกลักษณ์วัฒนธรรมการแต่งกาย มุสลิมสตูล 
 

 

 

 

 

 

 
           การแต่งกายของสตรีไทยมุสลิมสตูล สตรีไทยมุสลิมนิยมนุ่งผ้าปาเต๊ะ หรือ บาเต๊ะ (Batik) สวมเสื้อ
แขนยาวทรงกระบอก ตัวเสื้อยาวถึงใต้สะโพก ผ่าอกถึงกลางล าตัวเรียกว่าเสื้อ “กะบายาลาโบ๊ะ” (กาบายา
แบบตัวยาว) หากตัวเสื้อสั้นถึงกลางสะโพก ผ่าอกตลอดเรียกว่า “กะบายาแปซะ” กระดุมสมัยก่อนนิยมท าด้วย
ทองค าเป็นรูปดอกไม้รูปผีเสื้อ กลัดติดไว้ 5 เม็ด มีสร้อยทองร้อยติดไว้ทุกตัว เรียกกระดุมนี้ว่า “เกรอซัง” หรือ 
“กรอซัง” ผ้าคลุมศีรษะจะเป็นผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส าหรับสตรีที่เป็นแม่ค้าจะใช้ผ้าเนื้อหนา เพื่อพันศีรษะ
ในขณะทูนของไปขายในปัจจุบันสตรีมุสลิมบางส่วนนิยมแต่งกายให้มิดชิดตามหลักศาสนาอิสลามที่ก าหนดว่า
มุสลิมหรือ "มุสลิมะ” ต้องปกปิดร่างกายทุกส่วนไว้ ยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือจึงท าให้มีชุดแต่งกายอีกประเภท 
หนึ่งเรียกว่า “ชุดฮีญาบ” ซึ่งมีลักษณะเป็นชุดหลวมๆ ปกปิดร่างกายทุกส่วนและมีผ้าคุลมศีรษะถึงหน้าอกเว้น
บริเวณใบหน้าสวมถุงเท้าและรองเท้าด้วย  
          การแต่งกายของผู้ชายไทยมุสลิมสตูล ผู้ชายมุสลิมที่มีเชื้อสายเจ้าเมืองหรือผู้ที่มีฐานะดี จะสวมกางเกง
ขาบานที่ตัดด้วยผ้าแพรหรือผ้าเนื้อนิ่มอย่างดี เวลานุ่งใช้พันทบพันไว้ เสื้อใช้แบบเสื้อตะโล๊ะบลางา สวมหมวก
ซองเกาะสีที่เข้ากับชุด ในงานมงคลจะใช้ผ้าพันโพกศีรษะแทนหมวกการพันผ้าโพกศีรษะจะแต่งต่างกันตามข้ัน
ตระกูลเรียกผ้านี้ว่า “ตะงูโละ” บางครั้งผู้เหน็บอาจแต่งเหน็บกริชไว้ด้วย 
 

วัฒนธรรมการละเล่นพื นบ้านดาระท้องถิ่นจังหวัดสตูล 
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การเล่น ร ามะนา ๔ ใบ 
  ดาระเป็นการร าโดยผู้ชายและผู้หญิงเป็นคู่ ๆ ในอดีตจะใช้ผู้ชายแต่งเป็นผู้หญิง การร าเริ่มต้นจากการ
นั่งและจบลงด้วยการนั่ง ส าหรับท่าร าอื่น ๆ จะเปลี่ยนไปตามเนื้อเพลง ผู้ร าจึงต้องจ าเนื้อเพลง การร านี้จะ
อาศัยความอ่อนช้อยที่ช่วงตัว มือและเท้า การร้องเพลงดาระจะร้องท่อนค าร้องวรรคแรกสามเที่ยว โดยการ
ร้องสองเที่ยวแรกจะไม่มีดนตรีประกอบ เมื่อเริ่มเที่ยวที่สามจะเริ่มมีดนตรี และเมื่อจบเที่ยวที่สามผู้ตีร ามะนาก็
จะรัวร ามะนา เพ่ือเตือนให้ผู้ร ารู้ตัว และจะรัวร ามะนาอีกครั้งเมื่อเพลงจะจบ ในอดีตดาระนิยมร ากันในหมู่บ้าน 
หลังจากท่ีผ่านงานหนักมาตลอดวัน ไม่มีกฎเกณฑ์ว่าจะต้องเล่นในเทศกาลใดเป็นการเฉพาะ ต่อมานิยมร าใน
งานพิธีมงคล ในปัจจุบันนี้จะมีให้ชมเฉพาะในงานเทศกาลส าคัญของทางจังหวัดสตูลเท่านั้น 
                                              

วัฒนธรรมการละเล่นพื นบ้านสิละท้องถิ่นจังหวัดสตูล 

สิละ หรือ บือดีกา 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 

          ค าว่า สิละ หรือซีละ เข้าใจว่ารากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤต หมายถึง การต่อสู้ด้วยน้ าใจนักกีฬา 
ผู้เรียนต้องมีศิลปะมีวินัยที่จะน ากลยุทธ์ไปใช้ป้องกันตัวก่อนการฝึกสิละผู้เรียนจะต้องเตรียมข้าวของเพ่ือไหว้ครู
ก่อนประกอบด้วย ผ้าขาว ข้าวสมางัด ด้ายขาวและแหวน 1 วงมามอบให้กับครูฝึก ผู้เรียนต้องมีอายุไม่น้อย
กว่า 15 ปี ใช้เวลาเรียน 3 เดือน 10 วัน จึงถือว่าจบหลักสูตร โดยมีครูผู้สอน 1 คนต่อศิษย์ผู้เรียน 14 คน 
การแต่งกายของนักสิละ ประกอบด้วยผ้าโพกศีรษะ สวมเสื้อคอกลม นุ่งกางเกงขายาว แล้วมีผ้าโสร่งทับพร้อม
กับผ้าลือปักคาดสะเอว  เครือ่งดนตรีมี กลองมลายู 1 คู่ ฆ้อง 1 ใบ และปี่ชวา 1 เลา 
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วัฒนธรรมการละเล่นพื นบ้านรองแง็งท้องถิ่นจังหวัดสตูล 
 
 

 

 

 

 

 

รองแง็ง  
           ศิลปะการเต้นร าประกอบดนตรี ของคนพ้ืนเมืองในแถบ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา 
และนราธิวาส ต่อมาจึงใช้รองเง็งเป็นการแสดงสลับฉากฆ่าเวลา เมื่อการแสดงละครมะโย่งหยุดพักครั้งละ ๑๐-
๑๕ นาที  มีการตั้งคณะรองเง็งขึ้นรับจ้างไปแสดงตามงานต่างๆ การแต่งกาย ผู้ชายสวมหมวกหนีบสีด าหรือ
โพกผ้าแบบเจ้าบ่าวมุสลิมก็ได้ นุ่งกางเกงขากว้าง ใส่เสื้อคอกลมแขนยาวผ่าครึ่งอก ใช้ผ้าหน้าแคบคล้าย
ผ้าขาวม้าพันรอบสะโพก ผู้หญิงใส่เสื้อเข้ารูปแขนกระบอก ยาวคลุมสะโพก ผ่าอกตลอด ติดกระดุมทอง เป็น
แถวยาว นุ่งผ้าถุงสียาวกรอมเท้า มีผ้าผืนยาวบางๆ คลุมไหล่ให้สีตัดกับสีเสื้อ ลักษณะการเต้นร า เมื่อดนตรีขึ้น
เพลง ผู้ชายจะไปโค้งฝ่ายหญิงแล้วพากันไปเต้นร าเป็นคู่ๆ ตามจังหวะเพลง  
 

วัฒนธรรมการละเล่นพื นบ้านลิเกป่าท้องถิ่นจังหวัดสตูล 
 

 

http://4.bp.blogspot.com/-B-9FHQXhopQ/TtD_8c1fxyI/AAAAAAAAABw/TNlJ54SIw1c/s1600/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2.jpg
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ลิเกป่า 
          เป็นศิลปะการละเล่นอีกอย่างหนึ่งของชาวปักษ์ใต้และชาวพัทลุง นอกจากหนังตะลุงและมโนรา  ลิเก
ป่ามีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ เช่น " ลิเกร ามะนา " ซึ่งเป็นชื่อ  บางแห่งเรียก " แขกแดง " บางแห่งเรียก " ลิเกบก " 
บางแห่งเรียกตัวละครที่ออกมาแสดงว่า " แขกเทศ " ลิเกป่ านิยมเล่นกันในจังหวัดกระบี่ พัทลุง ตรัง 
นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล และบางพ้ืนที่ในจังหวัดสุราษฏรธานี    ค าว่า " แขกแดง " ทางปักษ์ใต้หมายถึง
แขกอาหรับ แต่ถ้าใช้ค าว่า " เทศ " จะหมายถึงแขกอินเดีย ตัวอย่างเช่น เทศบังกลาหลี ( จากเบงกอล ) เทศคุ
รา เทศขี้หนู ( อินเดียตอนใต้ ) ถ้าใช้ค าว่า " แขก " จะหมายถึงแขกมาลายู และแขกชวา     ( อินโดนีเซีย , 
มาเลเซีย ) 
          ลิเกป่าคณะหนึ่ง ๆ จะมีประมาณ 20 - 25 คน ซึ่งรวมทั้งลูกคู่ด้วย ส่วนตัวละครที่ส าคัญ ๆ ก็มี แขก
แดง ยาหยี เสนา และเจ้าเมือง ส่วนที่เหลือเป็นตัวละครตามท้องเรื่องของนิยายที่แต่ละคณะจะแสดง 
           1. แขกแดง จะแต่งตัวนุ่งกางเกงขายาว นุ่งผ้าโสร่ง ( ผ้าถุง ) ทับด้านนอกกางเกงขายาวสูงเหนือเข่า 
สวมหมวกแขก แต่งแต้มหนวดเคราให้ยาวรกรุงรัง แขวนสร้อยทองสร้อยเงินหลายเส้น 
           2. ยาหยี แต่งตัวแบบสตรีมุสลิมในภาคใต้ หรือแต่งแบบคนไทยทางฝั่งทะเลตะวันตก ( ฝั่งอันดามัน ) 
คือใส่เสื้อแขนยาว นุ่งผ้าปาเต๊ะ บางคณะจะมีผ้าสไบคล้องบ่าทั้งสองข้างปล่อยชายผ้าไว้ด้านหน้า 
           3. เสนา แต่งตัวแบบคนรับใช้ธรรมดา 
           4. เจ้าเมือง แต่งตัวแบบชุดข้าราชการไทยสมัยก่อน  อาจจะเป็นเสื้อราชประแตน นุ่งผ้าม่วง ปัจจุบัน
นิยมแต่งชุดสากล 
เครื่องดนตรี 
            มีกลองร ามะนา หรือโทน 2 - 3 ใบ โหม่ง ฉิ่ง ปี่ ซอ 
เวทีการแสดง 
            ในตอนแรก ๆ ใช้แสดงบนพ้ืนดิน เช่นเดียวกับมโนราในสมัยก่อน มีฉากกั้น 2 - 3 ชั้นแล้วแต่ความ
เหมาะสมของแต่ละคณะ หากเป็นงานใหญ่ ๆ มีคนดูมาก  เกรงกันว่าคนดูจะมองเห็นการแสดงไม่ทั่วถึงจึงได้มี
การปลูกสร้างโรง ยกพ้ืนโรงแสดงให้สูงขึ้น โดยมากจะแสดงในงานรื่นเริง เช่น ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน งาน
ประเพณีต่าง ๆ และงานเทศกาลประจ าปี นิยมแสดงในเวลากลางคืนมากกว่ากลางวัน    การแสดงออกแขก ( 
ตามธรรมเนียมนิยมต้องออกก่อนการแสดงเรื่อง ) ใช้เวลายืดหยุ่นได้ ขึ้นอยู่กับผู้ชม และผู้แสดงจะใช้ไหวพริบ
ปฏิภาณได้ดีเพียงใดคนดูจะได้ไม่เบื่อ เมื่อแสดงออกแขกจบแล้วก็จะแสดงเรื่อง ซึ่งเรื่องที่นิยมแสดงครั้งก่อน ๆ 
จะนิยมแสดงเรื่องเก่ียวกับจินตนิยาย เช่น โคบุตร จันทรโครพ ลักษณาวงศ์ แต่ปัจจุบันนิยมแสดงเรื่องที่เป็นนว
นิยายสมัยใหม ่
 

วัฒนธรรมการละเล่นพื นบ้าน บูสุ ท้องถิ่นจังหวัดสตูล 
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 บูสุ   
         เป็นการละเล่นพื้นเมืองของจังหวัดสตูล จุดมุ่งหมายเพ่ือความสนุกสนานสมานสามัคคีฝึกให้เป็นผู้มี
น้ าใจเป็นนักกีฬา   การใช้ทักษะ ความสามารถ สร้างเสริมปัญญา และความสมบูรณ์ของร่างกาย รู้จักทางหนีที่
ไล่ รู้แพ้รู้ชนะ 
        อุปกรณ์  เช่น  ลูกฟุตบอลเล็ก ก้อนอิฐ หรือไม้ขนาดพอสมควร ส าหรับวางเพ่ือทอยลูกบอล เล็กให้
สัมผัส ผู้เล่นไม่จ ากัดเพศ วัย  
วิธีเล่น   แบ่งผู้เล่นเป็น ๒ ฝ่าย ๆ ละ เท่า ๆ กัน จับฉลากว่าฝ่ายใดเล่นก่อน อีกฝ่ายหนึ่งตั้งรับ เล่นจากท่าที่  
๑ – ๑๐  ตีบอลตามขั้นตอนของการเล่นจนหมด ถ้าผู้ใดตีบอลไปแล้วผู้เล่นฝ่ายรับ รับไม่ได้ ลูกบอลตีไปไกล
เพียงใด เอาจุดที่ลูกบอลตก เป็นจุดเริ่มต้น ทอยลูกบอลไปหาเสาหลัก (ก้อนอิฐ หรือ ไม้) การวางหลักตั้งขีด
เส้นด้านหน้าหลัก ๑ เส้น เพ่ือให้ผู้เล่นตีบอลให้พ้นเส้นคือว่าผ่าน   มีสิทธิตีลูกบอลต่อไป ในแต่ละท่า ให้ตี ๓ 
ครั้ง จึงได้ ๑ คะแนน หากฝ่ายรับทอยลูกไม่ถูกหลัก ถือว่าผู้เล่นนั้นตาย  และฝ่ายเล่นก็จะเล่นท่าต่อไป หาก
ฝ่ายเล่นตีลูกตายทุกคน ก็จะเปลี่ยนข้าง ฝ่ายรับจะเป็นผู้เล่นต่อไป สลับกันเรื่อย ๆ จนเหนื่อย และหยุด ผู้เล่น 
เล่นท่าท่ี ๑ ถึง ๑๐ ได้ก่อนก็จะชนะ       
       

ประเพณีแข่งขันว่าวจังหวัดสตูล 
   

 

 

 
 

         
 
 

         การแข่งขันว่าวเริ่มต้นสัปดาห์แรกเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยคณะครู-อาจาย์โรงเรียนสตูลวิทยา 
และชาวบ้านต าบลคลองขุด อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล ริเริ่มจัดการแข่งขัน เนื่องจากช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ลง
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ลมว่าวก าลังพัดย่านท้องที่สนามบิน และในจังหวัดภาคใต้ เหมาะแก่การเล่น
ว่าว ซึ่งเป็นการละเล่นพ้ืนเมืองที่ลงทุนน้อย เล่นง่าย เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ประดิษฐ์ว่าวประเภทต่างๆ 
ขึ้นมา ประกอบคนชาวไทยเป็นนักประดิษฐ์ ช่างคิด ช่างท า เห็นควายอยู่ในนาที่ก าลังเก็บเกี่ยวจึงได้จ าลอง
หน้าตาของควายลงในตัวว่าว ขณะที่ว่าวลอยกลางอากาศส่วนหางจะอยู่บน ส่วนหัว เขา จมูก หู อยู่ส่วนล่าง 
ว่าวมีเสียงดัง อยู่ไม่นิ่ง ส่ายไปมาเหมือนนิสัยบ้าบิ่นของควาย ชาวบ้านจึงเรียกว่าวควาย เป็นสัญลักษณ์ของการ
เล่นว่าวในจังหวัดสตูล เป็นที่นิยมของประชาชน ในจังหวัดใกล้เคียง เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ   
          อดีตว่าวเป็นเครื่องมือวัด ลม เป็นอุปกรณ์เสี่ยงทายถึงความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นนิทาน หรือ
ต านานของไทย เช่น เรื่องแก้วหน้าม้า ว่าวสมัยก่อน พระมหากษัตริย์ให้ความสนใจมากหากว่าวตกลงบ้านใคร 
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เจ้าของบ้านจะได้รับรางวัลเป็นสิ่งตอบแทน ชาวจีนใช้ว่าวท าสงคราม ชาวฝรั่ง เช่น เบ็ญจามิน แพรงกิน ใช้ว่าว
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
  

บุคคลส าคัญของจังหวัดสตูล   
 
 

 ตลอดระยะเวลาที่ได้ก่อตั้งเมืองสตูล  บ้านเมืองได้วิวัฒนาการมาโดยล าดับ  เนื่องจากบุคคลส าคัญหลาย
คนที่มีส่วนในการวางพ้ืนฐานในการพัฒนา ชี้น า ผลักดันให้จังหวัดสตูลเจริญก้าวหน้ามาแต่ละยุค แต่ละสมัย  
บุคคลส าคัญของจังหวัดสตูล แบ่งเป็น 3  ประเภท ดังนี้ 
 

1. บุคคลส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
 

พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ 
     เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลคนแรก  คือ พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ (ตนกูมูฮ าหมัดอาเก็บ) ตนกูมูฮ าหมัด
อาเก็บเป็นบุตรของพระยาอภัยนุราช (ตนกูบิศนู) เกิดที่เมืองไทรบุรี วัน เดือน ปีเกิด ไม่แน่นอน ตรงกับสมัย
รัชกาลที่ 2  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตอนเด็ก ๆ ได้อพยพลี้ภัยสงครามไปอยู่เมืองมะละกา ในปี พ.ศ.2382 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แบ่งเมืองไทรบุรีเป็นสี่เมือง  ให้ยกฐานะต าบลสโตยขึ้นเป็นเมืองสตูล  ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งตนกูมูฮ าหมัดอาเก็บ   ขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  ถือว่าเป็นผู้ว่าราชการ
จังหวัดคนแรกของเมืองสตูล  ต่อมา   ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น   "พระยาอภัยนุราช   ชาติรายาภักดี
อินทรวิยาหยา พระยาสตูล"  และเป็น  พระยาสมันตรัฐบุรินทร์มหินทรายานุวัตรศรีสตูล  รฐัจางวางปกครองเมือง
สตูล ระหว่างปี พ.ศ.2382 – 2418 รวม 36 ปี 

ผลงานและเกียรติคุณที่ได้รับ           
ตนกูมูฮ าหมัดอาเก็บ เป็นผู้วางรากฐานความเจริญ ให้กับเมืองสตูล คือ          

               1.พัฒนาเมืองสตูลเป็นท่าเรือใหญ่  เดิมสโตยหรือสตูล  อยู่ถิ่นกันดารห่างไกลจากรัฐไทรบุรี ต่อมา
ได้พัฒนาเป็นเมืองท่าที่ส าคัญแถบช่องแคบมะละกา มีเรือสินค้าไปมาระหว่างสตูลกับไทรบุรี  ปีนังและเมืองท่าอ่ืน 
ๆ สตูลเป็นเจ้าของเกาะน้อยใหญ่ มีสิทธิคุ้มครองเกาะรังนกนางแอ่นตั้งแต่ปากน้ าเปอร์ลิส ไปถึงเกาะพีพีเมือง
กระบี่ สตูลจึงได้สมญานามว่า "นครีสโตยม าบังสคารา" แปลว่า สตูลเมืองแห่งสมุทรเทวา   

2.  การท านุบ ารุงบ้านเมือง   ตนกูมูฮ าหมัดอาเก็บได้ลี้ภัยไปอยู่มะละกาเมื่ออายุ  18  ปี  ได้เห็น
แบบอย่างการสร้างเมืองมาก่อน ได้น าวิธีการมาปรับปรุงเมืองสตูล  เช่น  การตัดถนนเชื่อมต่อระหว่างต าบล ถนน
สายส าคัญ ได้แก่ สายเลียบคลองม าบัง และสายม าบังถึงต าบลบ้านจีน (ท าปงจินา) คือสายยนตระการก าธร
ปัจจุบันนี้ มีการเสียสละแรงงานโดยไม่คิดค่าตอบแทน          

3.  ด้านการปกครอง   จัดให้มีการรับค าร้องทุกข์ของชาวบ้าน   เนื่องจากสมัยนั้นไม่มีศาลตัดสินคดี
ความ จัดให้มีเรือนจ ากักขังผู้ต้องโทษ   สร้างจากเสาไม้กลมเป็นคอก          

4.  ด้านศาสนา  สตูลสมัยนั้นไม่มีมัสยิด  ตนกูมูฮ าหมัดอาเก็บได้สร้างขึ้นเป็นหลังแรก คือ มัสยิดเตอ
งะห์ หรือมัสยิดอากีบี หรือมัสยิดม าบัง  จัดให้มีการสอนภาษาและศาสนาขึ้นที่มัสยิดและที่ละหมาดหลาย
แห่ง   ตนกูมูฮ าหมัดอาเก็บได้ถึงแก่ อนิจกรรม  เมื่อ พ.ศ.  
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สุสานฝังศพตนกูมูฮ าหมัดอาเก็บ 
 

พระยาภูมินารถภักดี  

ประวัติ           
             พระยาภูมินารถภักดี  เดิมชื่อ  "กูเด็นบินกูแมะ"  เป็นบุตรคนที่  6  ของนาย  กูแมะ และนางเจ๊ะจิ เกิด
ที่ต าบลอลอรัสตาร์ เมืองไทรบุรี เมื่อ พ.ศ.2392 มีพ่ีน้อง 7คน เป็นชาย 4 หญิง 3 คน พระยาภูมินารถภักดีมี
ภรรยา 4  คน มีบุตรธิดา 7 คน พระยาภูมินารถภักดีคือต้นตระกูล "บินต ามะหงง" ซึ่งเป็นที่รู้จักของคนเมืองสตูล 
            เริ่มท างานเป็นเสมียนที่อลอรัสตาร์  เมืองไทรบุรี  ต่อมาเป็นพัศดีเรือนจ า เป็นข้าราชการผู้ใหญ่เมืองไทร
บุรี พระยาไทรบุรีถูกส่งตัวไปปกครองเมืองสตูล  ซึ่ง เจ้าเมืองเดิมถึงแก่อนิจกรรม  ไม่มีผู้สืบสกุล   เจ้าพระยาไทร
บุรีจึงกราบบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เสนอชื่อพระยาภูมินารถภักดีขึ้นเป็นเจ้าเมือง
สตูล   เมื่อ  พ.ศ.2443  บริหารบ้านเมืองด้วยความจงรักภักดี   ราษฎรอยู่อย่างเป็นสุข   มีความ
เจริญก้าวหน้า   จึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงอินทรวิชัย พระอินทรวิชัย  พระยาอินทรวิชัย
ตามล าดับและแต่งตั้งเป็น มหาอ ามาตย์ตรี พระยาภูมินารถภักดีจางวาง ก ากับราชการสตูล  และได้ออกราชการ
เมื่อ  ป ี พ.ศ.2457  รวมด ารงต าแหน่งเจ้าเมืองสตูลทั้งสิ้น 14 ปี 
ผลงานหรือเกียรติคุณที่ได้รับ     
           1.การปกครอง   ได้จัดระบบการปกครองบ้านเมืองแบบไทรบุรี มีส่วนราชการชัดเจน มีผู้รับผิดชอบฝ่าย
ต่าง ๆเช่น คลัง ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายรักษาความสงบภายใน  จัดให้มกี านันผู้ดูแลแต่ละ
ต าบล  ข้าราชการและต ารวจมีเครื่องแบบเฉพาะ สร้างศาลาว่าการเมืองสตูล ต่อมาอาคารหลังนี้คือ "คฤหาสถ์กู
เด็น"         
           2. การสื่อสารและคมนาคม  จัดให้มีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข  เดินสายโทรเลขไปอ าเภอทุ่งหว้า 
เดินสายโทรเลขไปเมืองเปอร์ลิส สร้างถนนจากบ้านจีนไปบ้านวังประจัน  บ้านจีนไปควนโพธิ์ ถนนจากตัวเมืองไป
เกาะนก สร้างท่าเทียบเรือเซ่งหิ้น ท่าเทียบเรือเกาะนก ท่าเทียบเรือสุไหงอุเป ท่าเรือคลองเส็นเต็น          
          3. จัดให้มีการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่ดิน สมัยนั้นเรียกว่า การัน เพ้ียนมาจากภาษาอังกฤษว่า กา
รันตี หรือโฉนด          
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          4. การค้าระหว่างประเทศ  ท่าเทียบเรือสุไหงอุเป  เป็นท่าเรือใหญ่ มีชาวจีนจากเกาะปีนังมาติดต่อ
ค้าขายพริกไทย  และอพยพมาอยู่สุไหงอุเป   มีเรือกลไฟ  เรือส าเภาจากปีนังเข้าออกเป็นประจ า  สินค้าไทยที่
ส่งออก มีพริกไทย รังนกนางแอ่น         
          5. สร้างเรือนจ า คือเรือนจ าจังหวัดสตูลทุกวันนี้ 

 

 
พระยาภูมินารถภักดี 

 
พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี 

    พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี  (พ.ศ. 2400 - 
2456)  เคยด ารงต าแหน่งเจ้าเมืองตรังโดยพัฒนาเมืองตรังให้มี
ความเจริญ  และเป็นผู้น ายางพาราเข้ามาปลูกในเมืองไทยเป็นคน
แรกผลงานส าคัญที่มีต่อการสร้างสรรค์ชาติไทยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
                1.  ด้านการปกครอง  พระยารัษฎานุประดิษฐ์  เข้า
รับราชการในหน่วยงานด้านการปกครอง  มีบรรดาศักดิ์เป็นหลวง
บริรักษ์โลหวิสัย  ต่อมาเลื่อนเป็นผู้ว่าราชการเมือง
กระบี่  บรรดาศักดิ์เป็นพระอัษฎงคตทิศรักษา  และได้เลื่อน
บรรดาศักดิ์เป็นพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี  ต าแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดตรัง   ท่านได้พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร
หลายประการ  เช่น  ตัดถนนใหม่  ส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยง
สัตว์   ส่งเสริมให้มีการปลูกกาแฟและยางพารา  นับเป็นครั้งแรกที่มี
การปลูกยางพาราที่ภาคใต้  โดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์   ซ่ึง

ยางพาราได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้  พระยารัษฎานุประดิษฐ์  ได้จัดตั้งกองโปลิศ
ภูธรขึ้นเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย ต่อมาได้รับการแต่งตั้งสมุหเทศาภิบาลส าเร็จราชการมณฑลภูเก็ต  
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจัดให้สตูลไปขึ้นต่อมลฑลภูเก็ตเป็นเวลาถึง 16 ปี  แม้ว่าพระ
ยารัษฎานุดิษฐ์มหิศรภักดี ได้ปกครองเมืองสตูลเพียง 4 ปี แต่ก็มีบทบาทในการวางรากฐานและท านุบ ารุงเมือง
สตูลให้มีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นล าดับ 

2. บุคคลส าคัญทางการเมือง 

พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ (ตุ๋ย บินอับดุลลาห์) 

 

ประวัติ 
           อ ามาตย์เอกพระยาสมันตรัฐบุรินทร์ (บุรินทร์ สมันตรัฐ) เดิมชื่อ ตุ๋ย บินอับดุลลาห์ เป็นบุตรคนที่ 12 
ของหลวงโกชาอิสหาก และนางเลี้ยบ บินอับดุลลาห์ เกิดวันที่ 20 มกราคม 2414 ที่ต าบลบางล าพูล่าง อ าเภอ
คลองสาน จังหวัดธนบุรี  บิดาของท่านสนิทสนมกับบรรดาสุลต่านทางมาลายู เป็นอย่างดี เมื่ออายุ 8 ขวบ เจ้า
เมืองปะลิสขอตัวไปอุปการะเป็นบุตรบุญธรรม ได้เข้าเรียน ณ วัดบางล าพูล่าง จังหวัดธนบุรี ใช้เวลาเรียน
ภาษาไทย 3 ปี แตกฉาน อ่านออกเขียนได้และกลับจากปะลิส ได้มาอยู่ที่กรุงเทพกับบิดา ท่านได้ศึกษาระเบียบ
บริหารราชการต่าง ๆ เพราะบิดามีความประสงค์ให้ท่านรับราชการต่อไป 
            ปี พ.ศ.2432 อายุ 18 ปี เป็นล่ามมาลายู สังกัดกลาโหม 
            ปี พ.ศ.2439 ได้รับยศเป็นขุนราชบริรักษ์ มณฑลปัตตานี 
            ปี พ.ศ.2441 ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอเบตง 
            ปี พ.ศ.2455 ด ารงต าแหน่งปลัดเมืองสตูล 
            ปี พ.ศ.2457 ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 
            ปี พ.ศ.2472 เกษียณอายุราชการ 

ผลงานหรือเกียรติคุณที่ได้รับ 
            ปี พ.ศ.2476 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของจังหวัดสตูล เป็นคณะรัฐมนตรีใน
รัฐบาล ปี พ.ศ.2478 มีการตั้งรัฐบาลใหม่ ยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นคณะรัฐมนตรี ในรัฐบาล
ของพลเอกพระยาพหล พลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรี ปี พ.ศ.2480 ได้จัดตั้งรัฐบาลใหม่ พระยาสมันตรัฐบุรินทร์
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ได้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีสั่งราชการกระทรวงมหาดไทย และปี พ.ศ.2491 ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิก
วุฒิสภา ซึ่งขณะนั้นท่านอายุ 77 ปี และถึงแก่กรรม ปี พ.ศ.2506  
            ด้านการศึกษา ได้ขยายโรงเรียนประถมศึกษา ไปต าบลต่าง ๆ เร่งจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเล็งเห็น
โรงเรียนควรมีเนื้อที่มาก จะสะดวกในการเรียนการสอนการเกษตร แก้ไขความเชื่อผิดที่ว่าชายหญิงเรียนร่วมกันจะ
เป็นบาป เป็นบิดาการประถมศึกษาเมืองสตูล 
          

นายเจ๊ะอับดุลลาห์  หลังปูเต๊ะ 
  

เกิดเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2433  ณ บ้านท าเนียบ ต าบลโกตา 
อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล บิดาชื่อนายมูฮ าหมัด  สะอาด  มารดาชื่อนางเจ๊ะรอมะห์ 
 ประวัติการศึกษา  ได้ศึกษาด้านภาษามลายู  ส าเร็จชั้น 3  และมีความ
สนใจภาษาไทยมาก  ได้พยายามศึกษาจนอ่านออกเขียนได้ 
 ประวัติการท างาน   

พ.ศ. 2448  อายุ 14 – 15 ปี  เข้ารับราชการเป็นเสมียนศาลแขวงละงู
ได้ปีเศษ  ก็ลาออกจากราชการ  เพ่ือประกอบอาชีพค้าขายทั้งในและต่างประเทศ 

พ.ศ.2463  เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ชีนารุชามัน แห่งเกาะสุ
มาตรา อินโดนีเชียต่อมาเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์อีดารันชามัน  หนังสือพิมพ์ราชามัน  หนังสือพิมพ์ปะ
หัตราและปีนัง   
 พ.ศ.2473  มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นดาโต๊ะยุติธรรมประจ าศาลจังหวัดสตูล 

ผลงานด้านการเมือง 
วันที่ 6 มกราคม 2489  ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
วันที ่29 มกราคม 2491ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นสมัยที่ 2 
วันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2495  ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นสมัยที่ 3 และได้รับพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
วันที่ 15 ธันวาคม 2500  ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ผลงานอ่ืนๆ  เป็นกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย 
วันที่  25  พฤศจิกายน 2529  ถึงแก่อนิจกรรม 

 
นายชูสิน โคนันทน์ 

 
นายชูสิน โคนันทน์  เป็นชาวจังหวัดสงขลา เกิดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 

2466 บิดามารดาชื่อ นายเบ่าหิ้น นางเสงี่ยม โคนันทน์ มีบรรพบุรุษเป็นพ่อค้า 
ตระกูลโคนันทน์ ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 6 นายชูสิน โคนันทน์ ส าเร็จ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ แล้วไปศึกษาต่อที่ปีนัง เพ่ือ
ฝึกฝนด้านภาษาอังกฤษ  นายชูสิน  โคนันทน์ มาตั้งถิ่นฐานที่จังหวัดสตูล เมื่อปี 
พ.ศ. 2491 ที่บ้านทุ่งต าเสา ต าบลทุ่งนุ้ย ประกอบอาชีพท าไม้แปรรูปและตั้ง
โรงเลื่อย เมื่อมีฐานะมั่นคงแล้วได้หันชีวิตมาทางด้านการปกครองท้องถิ่นและ
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ด้านการเมือง ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ก านัน สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสตูล และ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูลโดยล าดับ  
             ฐานะนักการเมืองท้องถิ่น นายชูสิน โคนันทน์ ได้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองสตูลหลายสมัย 
สร้างผลงาน เช่น ริเริ่มก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองสตูล สร้างเมรุเผาศพวัดสตูลสันตยาราม วางพ้ืนฐาน
การศึกษาของโรงเรียนในเทศบาล เป็นต้น  
            นายชูสิน โคนันทน์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูล 3 สมัย ได้รับพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ เป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติและได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่อยู่ 
2 ปี  
ด้านการช่วยเหลือสังคม  
           นายชูสิน โคนันทน์ ได้บริจาคทรัพย์ช่วยเหลือโรงเรียน วัด และมัสยิดเป็นประจ า โรงเรียนบ้านทุ่งต าเสา  
นายชูสิน โคนันทน์ เจ็บป่วยกะทันหันระหว่างการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และพักรักษาตัวเป็น
เวลานานได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2545 อายุได้ 79 ปี  

 

3. บุคคลส าคัญทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

นายอดุล  บินสะอาด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
นายอดุล  บินสอาด เกิดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2461 ณ  อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล เป็นบุตร

ของนายบาหรี  และนางเจ๊ะเต๊ะ   บินสะอาด  มีพ่ีน้องร่วมบิดามารดา 2 คน ได้สมรสกับนางจิตรา  บินสะอาด  มี
บุตรด้วยกัน 2  คน 
 ประวัติการศึกษา   
 จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนสตูลวิทยา ได้เรียนวิชาศาสนากับบิดา  จากนั้นเดินทาง
ไปศึกษาต่อ ณ นครมะกะฮ์  ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
 ประวัติการท างาน   
 วันที่  28  กรกฎาคม  2526  ได้รับพระราชทานโล่ในการปฏิบัติงาน กิจการแพทย์อาสา จากสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 วันที่  7  มกราคม  2522  เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการชายแดนไทย – มาเลเซีย  และได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงจากสุลต่านรายาแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศสหพันธ์มาเลเซีย  เป็นดาโต๊ะ
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ยุติธรรมประจ าศาลจังหวัดสตูล    เป็นกรรมกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการลูกเสือแห่งชาติ  เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา ของเขตการศึกษา 2  
 

พระอรรถเมธี  ขันติภาณี  สังฆปาโมกข์ 

 

ประวัติ 
           พระอรรถเมธี  ขันติภาณี  สังฆปาโมกข์  นามเดิม เปลือง สังข์ทอง เกิดที่อ าเภอ  ระโนด จังหวัดสงขลา 
เมื่อปี พ.ศ.2440 เป็นบุตรคนเดียวของนายปลอด และนางพุฒิ  
สังข์ทอง ศึกษาธรรมะจนสอบได้นักธรรมเอก   
ผลงานหรือเกียรติคุณที่ได้รับ          
           ปี พ.ศ.2475 ท่านได้มาประจ าที่วัดม าบัง (ปัจจุบัน คือ วัดชนาธิปเฉลิม) ในจังหวัดสตูลได้ท านุบ ารุง
ศาสนาให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของชาวไทยพุทธ    ปี  พ.ศ.2483 ท่านได้ขอเปลี่ยนชื่อวัดม าบังเป็นวัดชนาธิปเฉลิม 
จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมสอบนักธรรมศึกษา ตรี โท เอก ก่อตั้งส านักสอบธรรมนามหลวง (วัดชนาธิปเฉลิม) 
เป็นส านักสอบนักธรรมแห่งแรก และร่วมกับอุบาสก  อุบาสิกา  ผลงานสุดท้าย คือ ประชาชนร่วมกันบริจาค
ทรัพย์สินก่อสร้างอุโบสถวัดชนาธิปเฉลิมจนส าเร็จ ปัจจุบันเป็นอารามหลวง       
           พระอรรถเมธี  ขันติภาณี สังฆปาโมกข์ มรณภาพ ที่โรงพยาบาลสตูล เมื่อ ปี พ.ศ.2503 รวมอายุ 63 ปี  
 

พระมหากรุณาธิคุณในการพัฒนาจังหวัดสตูล 
 

พระมหากรุณาธิคุณในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชการที่  1 - 5 

 นับเป็นเวลานานกว่า  2  ศตวรรษที่สมเด็จพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์และพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรทั่วทั้งราชอาณาจักร  เหล่าอาณา
ประชาราษฏร์ต่างประสบความสุข  ความเจริญ  รุ่งเรือง 
 จังหวัดสตูล  เดิมเป็นเพียงต าบลเล็ก ๆ ต าบลหนึ่งของเมืองไทรบุรี  เรียกว่า       มูเก็มสโตย ด้วยพระ
มหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหกษัตริย์ไทยจึงท าให้มูเก็มสโตยกลายเป็นจังหวัดสตูลที่เจริญก้าวหน้ามาจนถึง
ทุกวันนี้ 
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พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
           พ.ศ. 2328  เมืองไทรบุรีตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า  พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระอนุชาธิราช 
กรมพระราชวังบรมมหาสุรสิงหนาทเสด็จยกทัพไปตีหัวเมืองทางใต้คืนจากพม่า เจ้าเมืองไทรบุรี   ตนกูอับดุล
ละห์มุกาการี รามซกห์ ยอมสวามิภักดิ์ต่อประเทศไทย  จึงโปรดแต่งตั้งให้ปกครองเมืองต่อไป  ซึ่งบริเวณพ้ืนที่
ที่เป็นมูเก็มสโตยในเวลาต่อมาก็รวมอยู่ในอาณาเขตของเมืองไทรบุรีด้วย  พ.ศ. 2345  โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง
ตนกูปะแงรัน สุรินทร์รักขา พระยาไทรบุรีให้เป็นเจ้าเมืองไทรบุรี 
 

พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
 พ.ศ. 2356  โปรดเกล้าแต่งตั้งพระยาอภัยนุราช ( ตนกูบิสนู ) ปกครองมูเก็มสโตย  นับเป็นจุดเริ่มต้น
ของการเกิดเมืองสตูลในเวลาต่อมา 
 

พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 พ.ศ. 2382  โปรดเกล้า ฯ ให้ยกฐานะมูเก็มสโตยเป็น “ นครีสโตย ” มีตนกูมูฮัมหมัดอาเก็บ  เป็น
เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดสตูล  อยู่ภายใต้การปกครองของเมืองสงขลา 
 พ.ศ.2387 โปรดเกล้าฯ ให้นครีสโตย อยู่ภายใต้การปกครองของเมืองนครศรีธรรมราช  
 

พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 เหตุการณ์ต่าง ๆ ด าเนินไปตามปกติ  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านการเมืองและการปกครอง 

พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 พ.ศ. 2427  โปรดเกล้า ฯ ให้พระยาอภัยนุราช ( ตนกูอับดุลเราะห์มาน ) เป็นเจ้าเมืองสตูล 
            พ.ศ. 2440  โปรดเกล้าฯ ให้รวมเมืองไทรบุรี เมืองเปอร์ลิสและเมืองสตูล เข้าด้วยกันเป็นมณฑลไทรบุรี 
            พ.ศ. 2443  โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งกูเด็นบินกูแมะภายหลังได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็นพระ
ยาภูมินารถภักดี เป็นเจ้าเมืองสตูล 
            พ.ศ. 2452  โปรดเกล้า ฯ ให้เมืองสตูลแยกออกจากมณฑลไทรบุรี  แต่งตั้งให้เป็นเป็นเมืองจัตวา
รวมอยู่กับมณฑลภูเก็ตอยู่ในการปกครองดูแลของพระรัษฎานุ-ประดิษฐ์มหิศรภักดี  สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต 
             พ.ศ. 2453  โปรดเกล้า ฯ  ให้ตั้งโรงเรียนไทยมลายูเพ่ือสอนภาษาไทยมลายูตามค าถวายบังคมทูลของ
พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีสมุเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตเป็นต้นก าเนิดโรงเรียนประถมศึกษา  หลังเขตของ
จังหวัดสตูลและต้นเค้าของโรงเรียนสตูลวิทยาต่อมา 

พระมหากรุณาธิคุณในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชการที่  6 – 9 
 

พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าจ้าอยู่หัว 
                พ.ศ. 2445  โปรดเกล้า ฯ ให้พระโกชาอิศหาก  ด ารงต าแหน่งปลัดเมืองสตูล 
                พ.ศ. 2457  โปรดเกล้า ฯ เลื่อนบรรดาศักดิ์พระยาอินทรวิชัย (กูเด็น) เป็นมหาอ ามาตย์พระยาภูมิ
นารถภักดี  แต่งตั้งให้พระโกชาอิศหากเป็นมหาอ ามาตย์พระยาภูมินารถภักดีแต่งตั้งให้พระโกชาอิศหาก ( ตุ๋ย บิน
อับดุลลาห์ ) เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาสมันตรัฐบุรินทร์ 
               พ.ศ. 2468  โปรดเกล้า ฯ ให้เมืองสตูลขึ้นต่อมณฑลนครศรีธรรมราช 
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พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
             พ.ศ. 2472  โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้พระยาสมันตรัฐบุรินทร์เป็นผู้ว่าราชการเมืองสตูล 
 

พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 
            พ.ศ. 2476  โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้พระยาสมันตรัฐบุรินทร์เป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรของจังหวัดสตูล 
และโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลของพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา  ชุดที่ 9 
 

พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
             วันที่  20  มีนาคม  พ.ศ. 2502  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเสด็จพร้อม
ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ได้เสด็จเยี่ยมจังหวัดสตูลเป็นครั้งแรก ในครั้งนั้น พระองค์ทรง
ห่วงใยราษฎรชาวจังหวัดสตูลเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากจากสภาพของจังหวัดสตูลในสมัยนั้นยังไม่มีความเจริญ 
 วันที่  9  กันยายน  พ.ศ. 2518  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จเยี่ยมชาวจังหวัด
สตูลเป็นครั้งที่ 2  พระองค์ได้พระราชทานธงประจ ารุ่นลูกเสือชาวบ้าน  เสด็จเยี่ยมมัสยิดม าบังและทรงปลูกต้น
ราชพฤกษ์ จ านวน  2  ต้น ที่มัสยิดม าบังและได้เสด็จเยี่ยมนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูล 

วันที่  22  กันยายน  พ.ศ. 2519  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเยี่ยมจังหวัด
สตูลเป็นครั้งที่  3  สืบเนื่องมาจากพระองค์ทรงห่วงใยในราษฎรของพระองค์ท่านในการพัฒนาความเป็นอยู่  
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ท่านทรงมีพระราชด ารัสที่จะติดตามผล
ความก้าวหน้าในการจัดที่อยู่อาศัย  การจัดที่ดินท ากิน  การท าการเกษตรของราษฎรในพ้ืนที่เขตนิคมสร้างตนเอง
พัฒนาภาคใต้  กิ่งอ าเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล 

วันที่  20  กันยายน   พ.ศ. 2522  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จ ฯ พร้อมด้วย
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าลูกยา
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  เสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดสตูลเป็นครั้งที่  4  การเสด็จพระราช
ด าเนินจังหวัดสตูลในครั้งนี้เพ่ือประกอบพิธียกช่อฟ้า  วัดดุลยาราม  ต าบลฉลุง  อ าเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล 
และพิธีเปิดมัสยิดม าบัง  ต าบลพิมาน  อ าเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูลในการเสด็จเยี่ยมราษฎรของจังหวัดสตูล   
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในครั้งนั้น น าความร่มเย็นความเป็นปึกแผ่น  ความสมานฉันท์  
ความเจริญ รุ่งเรืองให้แก่สังคม มาสู่ราษฎรชาวจังหวัดสตูลทุกหมู่เหล่าทุกศาสนิกชน 
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเขจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ได้เสด็จพระราชด าเนินไป
ทรงเยี่ยมพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านับตั้งแต่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในปี พ.ศ. 2489 จวบจนปัจจุบัน 
พระองค์เสด็จราชด าเนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกรชาวไทยในท้องที่ต่างๆ ทุกภูมิภาคของประเทศท าให้พระองค์ได้ทรง
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ นานัปการที่เกิดขึ้นกับพสกนิกรของพระองค์ในทุกพ้ืนที่อย่างแท้จริง นับตั้งแต่
เรื่องสุขภาพอนามัย เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่ดิน แหล่งน้ า ท าให้ทรงรับรู้และทรงสร้างสมพระคลังข้อมูล
ด้วยการคอยหารือคอยช่วยเหลือและพัฒนาด้วยพระองค์เอง ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎร์เสมือนหนึ่งเป็นทุกข์ของพระองค์และทรงมีปณิธานที่จะพระราชทานความช่วยเหลือเพ่ือ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นการด่วน จึงทรงสนพระราชหฤทัยด้านการพัฒนาที่ดิน แหล่งน้ าและการพัฒนาด้าน
การเกษตรด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้คนไทยในชนบทสามารถช่วยเหลือตนเองให้พออยู่พอกินและมีฐานะมั่นคง 
พระองค์ทรงพระราชทาน “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” นับเป็น
โครงการที่พระราชทานให้เป็นแบบอย่างแก่พสกนิกรทั่วทุกภาคของประเทศ 

                โครงการตามพระราชด าริ   หมายถึง  โครงการที่ทรงวางแผนพัฒนาและทรงเสนอแนะให้รัฐบาลเข้า
ร่วมด าเนินการตามพระราชด าริ โดยมีหน่วยงานของรัฐทั้งด้านพลเรือน ต ารวจ ทหาร เข้าร่วมด าเนินงานตามแนว
พระราชด าริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เริ่มขึ้นใน พ.ศ. 2495 จนถึงปัจจุบันมีทั่วประเทศมากกว่า  
12,000  โครงการ ส าหรับจังหวัด สตูล เริ่มมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่ชัดเจนในปี พ.ศ. 2535 

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต้นน  า ล าธาร สัตว์ป่า ส่วนป่าพระนามาภิไธย 

   นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อปวงชนชาวไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถทรงเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ทั้งสองพระองค์ได้ทรงปฏิบัติตามพระราช
กรณียกิจนี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายสิบปี ด้วยทรงห่วงใยต่อพสกนิกรของพระองค์ จึงทรงตรากตร ากับงานนี้มา
โดยตลอด ด้วยเหตุที่ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณประโยชน์อย่างมหาศาล หากขาดป่าแล้วผลเสียหายที่
ร้ายแรงก็จงเกิดขึ้นโดนมิอาจประมาณค่าได้ ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์เกิดอุทกภัยในเขตจังหวัดสงขลา ที่บ้าน
การทูน อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสตูล เมื่อ พ.ศ.2531 ได้สร้างความเสียหายให้กับชีวิต 
ต่อมายังได้เกิดภัยแล้งในเขตจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล ท าให้เกิดน้ าทะเลหมุน สร้างความเดือดร้อนให้
ราชการอย่างหนัก เนื่องจากขาดน้ าจืดในการอุปโภคบริโภค สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการตัดไม้ท าลายป่าจนท าให้
เสียสมดุลทางธรรมชาติ 
  ดังนั้น เพ่ือสนองพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสงวนต้นน้ าล าธาร 
โดยเฉพาะบริเวณป่าต้นน้ า และพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรวงห่วงใยในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า ประกอบกับเนื่องในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ 5 รอบในปี 2535 กองศิลปาชีพ ส านักราช
เลขาธิการ ร่วมกันกองทัพบก กรมป่าไม้ จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้จัดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติต้นน้ าล าธารและสัตว์ป่า  สวนป่า
นามาภิไธยในภาคใต้ขึ้น 
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โครงการเขตรักษาพันธุ์สัตว์โตนงาช้าง 
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน(สตูล และส่วนที่เป็นมาลาหรือป่าเบตง 

 

ในส่วนที่ 1 จะเริ่มตั้งแต่เขตอ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาซึ่งลักษณะพ้ืนที่เป็นแบบผืนป่าผืนเดียวกันไป
ตลอดจนถึงเขตแดนประเทศไทย – ประเทศสหพันธ์มาเลเซีย และใต้สุดถึงหลักเขตหมายเลข  1 ซึ่งครอบคลุม
พ้ืนที่อ าเภอรัตภูมิ  อ าเภอหาดใหญ่ อ าเภอสะเดา   จังหวัดสงขลา  อ าเภอควนกาหลง อ าเภอควนโดน  อ าเภอ
เมืองสตูล จังหวัดสตูล   พ้ืนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสตูลโดยตรงคือ บริเวณอุทยานแห่งชาติทะเลบัน อ าเภอควน
โดน มีพ้ืนที่ประมาณ 77,500 ไร่ 
 ในส่วนที่  2  เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติหัวกาหมิง อ าเภอควนโดน อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จนจบ
เขตแดนประเทศไทย – มาเลเซีย มีพ้ืนที่ 114,375 ไร่(183 ตารางกิโลเมตร) โครงการนี้มีกิจกรรมสนับสนุนอยู่  
5  กิจกรรม  คือ 
       1)  ป้องกันป่ามิให้ถูกท าลาย 
       2)  คุ้มครองสัตว์ป่าไม่ให้ถูกรบกวน มีโอกาสแพร่ขยายพันธ์และด ารงชีพอยู่ได้ในสภาพที่ดี เพ่ือเป็น
สมบัติอันทรงคุณค่าของประเทศชาติต่อไป 
      3)  สร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติแก่ประชาชนชาวไทย 
      4)  จัดแหล่งข้อมูลเพ่ือการศึกษาหาความรู้ ด้านชีววิทยา และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของนักเรียน 
นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
      5)  จัดแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดภาคใต้ 
   หน่วยงานที่รับสนองพระราชด าริมาปฏิบัติคือ กองศิลปาชีพ ส านักราชเลขาธิการ ร่วมกับกองทัพบก 
กรมป่าไม้จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส ผลจากการด าเนินโครงการนี้ท าให้สวนป่า 
สัตว์ป่า และแหล่งน้ าในบริเวณดังกล่าว ได้รับการคุ้มครอง สภาพของสัตว์ป่า ป่าและต้นน้ าล าธาร สัตว์ป่าและ
สวนป่าตามแนวพระราชด าริเป็นผลท าให้สภาพแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ในบริเวณนั้นดีขึ้นไม่ประสบภัย
ธรรมชาติ อันมีสาเหตุมาจากการท าลายธรรมชาติในทุกๆด้านของมนุษย์ ดังเช่นก่อนที่จะมีการจัดโครงการ
พระราชด าริดังกล่าวข้างต้น 
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โครงการปรับปรุงสวนป่าแห่งชาติ ป่าเขาค้อม เขาแดง เขาใหญ่ 

 

 

 

 โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาค้อม เขาแดง เขาใหญ่ เป็นโครงการจัดสรรที่ดิน ซึ่งถูกบุกรุก
แล้วและมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม เนื่องจากถูกไฟป่าเผาให้กับราษฎร เพ่ือท าการปลูกป่าและเร่งฟ้ืนฟูป่า ใน
ขณะเดียวกันการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของราชการควบคู่ไปด้วย โดยจัดให้กับราษฎรบ้านทับช้าง ต าบลทุ่ง
ต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นราษฎรที่เข้าไปอาศัยอยู่กลางป่า  เป็นเหตุให้เกิดการตัดไม้ท าลายป่า
เป็นจ านวนมาก ได้ออกมาอยู่ในที่จัดสรร คือบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาค้อม เขาแดง เขาใหญ่ อ าเภอควน
กาหลง จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นโครงการที่ฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมกลับมีชีวิตชีวาครั้งหนึ่งในลักษณะเป็น หมู่บ้านป่าไม้หรือ
หมู่บ้านรักษาสวนป่า ราษฎรจะมีที่อยู่อาศัยที่ถาวร ทางโครงการฯเป็นผู้ด าเนินการสร้างบ้านพักอาศัยและอาคาร
ต่างๆให้ โดยอาศัยแรงงานจากราษฎรอพยพมา นอกจากนั้นได้จัดสรรที่ดินส าหรับเป็นที่อยู่อาศัย ปลูกผักสวนครัว 
ครอบครัวละ 1 ไร่ และให้มีที่ดินท ากินครอบครัวละ 14 ไร่ ในขณะเดียวกันก็มีรายได้จากการรับจ้างปลูกป่า ของ
โครงการปรับปรุงสภาพป่าสงวนฯอีกด้วย จึงนับได้ว่านอกจากจะท าให้สภาพของธรรมชาติสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้ว จึง
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถสร้างจิตส านึกได้ 
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โครงการอ่างเก็บน  าบ้านน  าหรา 

พระราชด ารัสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่ว่า น้ าคือชีวิต  เป็นเมตตาปรัชญาที่ทรง
คาดการณ์ไว้อย่างแม่นย า โครงการอันเนื่องมากจากพระราชด าริในการพัฒนาแหล่งน้ า เริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ.
2496 โดยพระราชทานพระราชด าริให้กรมชลประธานด าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าเขาเต่า  อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นแหล่งน้ าแรกและในปี พ.ศ. 2535 คณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสัตว์ป่าทรงพระนามาภิไธย ภาคใต้ ได้พิจารณาจัดสร้างอ่างเก็บน้ าเพ่ือช่วยเหลือราษฎรที่ได้อพยพ
มาจากบ้านทับช้างและเพ่ือเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใจวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
ทรงมีพระชนมายุ 5 รอบ โดยมีกรมชลประทานเป็นผู้วางโครงการและด าเนินการก่อสร้าง ผลจากการด าเนินงาน
ตามโครงการท าให้ราษฎรที่อพยพมาจากบ้านทับช้าง โรงเรียนบ้านน้ าหรา บ้านทุ่งหัก ต าบลทุ่งนุ้ย อ าเภอควน
กาหลง จังหวัดสตูล มีน้ าใช้ในการเพาะปลูกพ้ืนที่ประมาณ 1,200 ไร่ และส าหรับอุปโภคบริโภคได้ตลอดปีจนถึง
ปัจจุบัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดสตูลในยุคปัจจุบัน 
 

สภาพทั่วไป 

 จังหวัดสตูล  เป็นจังหวัดใต้สุดของประเทศไทยด้านฝั่งอันดามันห่างจากกรุงเทพฯ   973  กิโลเมตร  
โดยมีเนื้อที่ประมาณ  2,807.522  ตารางกิโลเมตรหรือ  1,754,701  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดตรัง  
สงขลา  รัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์  ประเทศมาเลเซีย 
 มีประชากรทั้งสิ้น  300,286  คน  แยกเป็นชาย  149,701  คน หญิง 150,585 คน  ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาอิสลาม   ร้อยละ 74.10  ศาสนาพุทธ  ร้อยละ 25.81 ศาสนาคริสต์และอ่ืน ๆ ร้อยละ 0.09 
มัสยิด 223 แห่ง  วัด 36 แห่ง โบสถ์คริสต์  3  แห่ง  ศาลเจ้า  3  แห่งและศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและ
จริยธรรมประจ ามัสยิด  194  ศูนย์ 
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สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสตูล 
  จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ทั้งหมด 2,807.522  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  1,754,701 ไร่   (นับรวม
พ้ืนที่ที่เป็นส่วนของน้ าทะเล)  มีสภาพป่าที่มีความหลากหลายทั้งป่าบกและป่าชายเลนโดยแบ่งพ้ืนที่ป่าของ
จังหวัดได้ดังนี้ 

พื นที่ป่าไม้ในจังหวัดสตูล  
 ในปี  2547 จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ป่าไม้  จ านวน  1,259.48  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ   

787,175 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 50.81  ของพ้ืนที่จังหวัด (คิดจากเนื้อที่จังหวัด 2 ,478.98  ตารางกิโลเมตร  
หรือประมาณ  1,549,363 ไร่  โดยพื้นที่ดังกล่าวไม่นับรวมพ้ืนที่ที่เป็นส่วนของน้ าทะเล   แบ่งออกเป็น 

 - ป่าบก  เนื้อที่  จ านวน  912.27  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  570 ,169  ไร่  หรือ
คิดเป็นร้อยละ  36.80  ของพ้ืนที่จังหวัด 

 - ป่าชายเลน  เนื้อที่  จ านวน  347.21  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  217 ,007 ไร่ 
หรือ    คิดเป็นร้อยละ  14.01  ของพ้ืนที่จังหวัด 

 

อุทยานแห่งชาติ   ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล มีจ านวน 3  แห่ง ได้แก่ 
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน  เนื้อท่ี   196  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ประมาณ  122,500  ไร่   
 

            
  อุทยานแห่งชาติตะรุเตา  เนื้อท่ี   1,490   ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  931,250  ไร่   
 

                                                         
   
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา  เนื้อท่ี 494.38  ตารางกิโลเมตร    หรือประมาณ 308,987 ไร่ 
 

                                    
 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://content.pukpik.com/uploads/image/travel/gr01_s01.jpg&imgrefurl=http://www.pukpik.com/travel_view.php?id%3D3442&usg=__VRnkH2pGJRhRzlLoHkBXxYthtxQ=&h=327&w=456&sz=50&hl=th&start=120&zoom=1&tbnid=TiHTCzIURSbrGM:&tbnh=92&tbnw=128&ei=BfHKUYbwNMi7kQXHt4GACA&prev=/search?q%3D%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%2B%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%2B%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5%26start%3D100%26sa%3DN%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1&sa=X&ved=0CFEQrQMwEzhk
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.ilovesatun.com/private_folder/lipe/talaban_(3).jpg&imgrefurl=http://www.ilovesatun.com/index.php?mo%3D3%26art%3D587218&usg=__Bd6z9Cru4DKidc7KNpyTqYZsmiw=&h=336&w=500&sz=141&hl=th&start=881&zoom=1&tbnid=bmNLHggcb8lDqM:&tbnh=87&tbnw=130&ei=jfjKUdncI4e6kgWtmIHACQ&prev=/search?q%3D%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%2B%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%2B%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5%26start%3D880%26sa%3DN%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1&sa=X&ved=0CCsQrQMwADjwBg
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.trangmarina.com/images/photo_1142004988/1159450096.jpg&imgrefurl=http://www.trangmarina.com/index.php?lay%3Dshow%26ac%3Dphoto_view%26event_id%3D2621&usg=__mjWqZoBC9inKnltXcXqgniE-nsc=&h=1536&w=2048&sz=330&hl=th&start=15&zoom=1&tbnid=Ge6r8ms-4Co4CM:&tbnh=113&tbnw=150&ei=56TLUeHrF4bUrQe-zoHgCQ&prev=/search?q%3D%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B2%26sa%3DX%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1&sa=X&ved=0CEcQrQMwDg
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/__ylHJsBQvGY/S88UfmKgGWI/AAAAAAAAAAg/_h67OxlULtU/s1600/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B22.JPG&imgrefurl=http://travelinthailandbykanu.blogspot.com/&usg=__HXfn1auwBO09jTEZGPGM4W12f7s=&h=1200&w=1600&sz=424&hl=th&start=57&zoom=1&tbnid=edbvxKd8GHsoFM:&tbnh=113&tbnw=150&ei=N6XLUaWmGcSHrAf4woHQCw&prev=/search?q%3D%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B2%26start%3D40%26sa%3DN%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1&sa=X&ved=0CEsQrQMwEDgo
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/546/23546/images/L330/L330.jpg&imgrefurl=http://www.oknation.net/blog/kontrangnews/2010/03/13/entry-1&h=323&w=450&sz=65&tbnid=LUp5rxlxhSzJuM:&tbnh=90&tbnw=125&prev=/search?q%3D%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5&usg=__3IEETJEPdQH2PvlxP91pl4wkgWo=&hl=th&sa=X&ei=NabLUfyBLYOPrQeVmYGoDg&ved=0CB8Q9QEwAQ
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://gimyong.com/talung/index.php?action%3Ddlattach;topic%3D134341.0;attach%3D314152;image&imgrefurl=http://gimyong.com/talung/index.php?topic%3D134341.0&usg=__kRnNeyzhronlEuQkCzmzBHd6muY=&h=304&w=450&sz=52&hl=th&start=11&zoom=1&tbnid=7lAGWoRI5BOJUM:&tbnh=86&tbnw=127&ei=babLUZeiO8amrQfgxoHoCg&prev=/search?q%3D%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5%26sa%3DX%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1&sa=X&ved=0CD8QrQMwCg
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ทรัพยากรน  า 
 1. ล าน้ าตามธรรมชาติที่ส าคัญ  ได้แก่ 
      - คลองละงู   
      - คลองม าบัง       
      - คลองบาราเกต 
                - คลองล าโลนน้อย 
      - คลองท่าจีน                        
  2. แหล่งน้ า จ านวน 1,046 แห่ง ประกอบด้วย แหล่งน้ าสาธารณะ  

     จ านวน 199 แห่ง แหล่ง น้ าเอกชน จ านวน 776 แห่ง และแหล่งน้ า 
                      อ่ืนๆ จ านวน 71 แห่ง 
  3. ฝาย จ านวน 28 แห่ง 
 

 

การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ 
การแบ่งเขตการปกครอง 
                    จังหวัดสตูล  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ 36 ต าบล  279  หมู่บ้าน  7  
เทศบาล  ( เทศบาลเมือง  1 แห่ง  เทศบาลต าบล  6 แห่ง ) และ 34  อบต. ดังนี้ 

ตารางแสดงการแบ่งเขตการปกครอง 

 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 
เทศบาล 
เมือง 

เทศบาลต าบล อบต. 

1. อ าเภอเมืองสตูล 12 70 1 3 10 

2. อ าเภอควนโดน  4 31   -  1  4 

3. อ าเภอควนกาหลง  3 32   -   -  3 

4. อ าเภอทุ่งหว้า  5 35   - 1  5 

5. อ าเภอละงู  6 61   - 1  6 

6. อ าเภอท่าแพ  4 31   -   -  4 

7. อ าเภอมะนัง  2 19   -   -  2 

รวม 36 279 1 6 34 

                
                                              ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดสตูล 
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การบริหารราชการ 
   จังหวัดสตูล มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน 3  รูปแบบ  คือ 

1)  การบริหารราชการส่วนกลาง  ประกอบด้วยส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง   ซึ่งตั้งหน่วยงาน
ในพ้ืนที่จังหวัด จ านวน  50  หน่วยงาน  

2)  การบริหารราชการส่วนภูมิภาค     จัดรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการ  
ออกเป็น  2 ระดับ คือ 
   ระดับจังหวัด  ประกอบด้วย   ส่วนราชการประจ าจังหวัด   จ านวน  32  หน่วยงาน   
                        ระดับอ าเภอ  ประกอบด้วย   7  อ าเภอ  36    ต าบล  279  หมู่บา้น 
          3)  การบริหาราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย  1  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1 เทศบาล
เมือง  6  เทศบาลต าบล   และ  34  องค์การบริหารส่วนต าบล 

เศรษฐกิจของจังหวัดสตูล 
รายได้ประชากร  ผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปจังหวัดขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตรและการค้า  อาชีพหลัก  

การท าสวนยางพารา  ปาล์มน้ ามัน  การท านา  และการท าสวนไม้ผล  ฯลฯ  จากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี  2553 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี  
เท่ากับ  99,624  บาท  เป็นล าดับที่  9  ของภาคใต้  และล าดับที่  28  ของประเทศ โดยมีมูลค่าสูงกว่าปีที่
ผ่านมาประมาณ 9,521 บาท 
  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  (GPP)   
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสตูล (GPP) ในปี 2553  มีมูลค่าเท่ากับ 29,136 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมาประมาณ 3,152 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.1 โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดของ
ภาคเกษตร และนอกภาคเกษตรมีมูลค่าใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 50.0 เท่านั้น  ซึ่งเมื่อพิจารณามูลค่าตาม
รายสาขาการผลิตที่ส าคัญของจังหวัด  พบว่าในสาขาการเกษตร การล่าสัตว์ และการป่าไม้  มีสัดส่วนสูงที่สุด  
รองลงมาคือสาขาการประมง  คิดเป็นร้อยละ 32.2 และ 17.8  ตามล าดับ ซึ่งทั้งสองสาขาการผลิตนี้อยู่ใน
ภาคเกษตร ส าหรับภาคนอกเกษตร สาขาการผลิตที่สัดส่วนมูลค่าสูงที่สุดคือ สาขาการผลิตอุตสาหกรรม 
รองลงมาคือสาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ คิดเป็นร้อยละ 12.4 และ 9.8 ตามล าดับ 

อาชีพของประชากรในจังหวัด 
การเกษตรกรรม 

จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ทั้งหมด  1,754,701  ไร่  พ้ืนที่ถือครองเพ่ือการเกษตร  603,693 ไร่   คิดเป็น
ร้อยละ 34.40 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ  ได้แก่ 

 1.  ยางพารา  จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ปลูกยางพารารวม  404,096.50 ไร่  คิดเป็นร้อยละ  
66.94  ของพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด   

                       

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://roiet.nso.go.th/roiet/Site/image54/3960.jpg&imgrefurl=http://roiet.nso.go.th/roiet/Site/Webpage/yangpala.html&usg=___0zmeEddrsuNJqN3uuXglgrfNK0=&h=600&w=800&sz=132&hl=th&start=7&zoom=1&tbnid=Q-CNgl9_BvqW5M:&tbnh=107&tbnw=143&ei=p6rLUaiBEM3nrAe964CQCg&prev=/search?q%3D%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%26sa%3DX%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1&sa=X&ved=0CDcQrQMwBg
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://jarernchaiyangpara.com/wp-content/uploads/2012/12/para112.jpg&imgrefurl=http://jarernchaiyangpara.com/&usg=__xnWFwjIsH5vshgiKv1ZsBeSw7js=&h=375&w=500&sz=79&hl=th&start=2&zoom=1&tbnid=C7s06_EneTy2SM:&tbnh=98&tbnw=130&ei=p6rLUaiBEM3nrAe964CQCg&prev=/search?q%3D%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%26sa%3DX%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1&sa=X&ved=0CC0QrQMwAQ
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                  2.  ปาล์มน  ามัน    มีพ้ืนที่ปลูก  79,622.75  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  13.19   ของพ้ืนที่ท า
การเกษตรทั้งหมด   
 

                                                        
 

3.  ข้าวนาปี  พ้ืนที่ปลูก  46,189.50  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  7.65  ของพ้ืนที่การเกษตร 
       

                  
 
4. ไม้ผล  การท าสวนผลไม้ในจังหวัดสตูล จะเป็นสวนรายย่อยท่ีมีพ้ืนที่สวนขนาดเล็ก 1-5  ไร่  มี

พ้ืนที่ปลูกรวม  26,718.25 ไร่   พ้ืนที่ปลูกมีอยู่ทั่วไปทุกอ าเภอ ชนิดไม้ผลที่นิยมปลูกได้แก่ เงาะ ลองกอง  
มังคุด ทุเรียนและส้มโอ มะพร้าว เป็นต้น ให้ผลผลิตรวม 16,973.62 ตัน คิดเป็นมูลค่า 279.868 ล้านบาท 
          5.  พืชไร่  ได้แก่  สับปะรด อ้อยคั้นน้ า  มีพ้ืนที่ปลูกรวม  457.50  ไร่  ผลผลติรวม  649.11  ตัน  
มูลค่ารวม  6.062  ล้านบาท 
          6.  พืชผัก  ได้แก่  แตงโม  พริกขี้หนู  แตงกวา ฟักทอง ฟักเขียว ตะไคร้  มะเขือยาว  ถั่วฝักยาว  
ข้าวโพดหวาน  ผักกวางตุ้ง  ผักคะน้า  และผักบุ้ง  มีพ้ืนที่ปลูกรวม  8,668  ไร่  ผลผลิตรวม  7,420.44  
ตัน  มูลค่ารวม  198.181  ล้านบาท 
          7.  พืชอ่ืน ๆ  ได้แก่ สะตอ ไผ่ กล้ว  และป่าชุมชน เป็นต้น มีพ้ืนที่ปลูกรวม  37,940.50 ไร่ 

การอุตสาหกรรม  

             จังหวัดสตูล  มีโรงงานอุตสาหกรรม จ าพวกที่ 1 จ าพวกที่ 2 และจ าพวกท่ี 3 ที่จดทะเบียนกับ
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล  ยอดรวมสะสม ถึงวันที่ 22 เดือน กันยายน 2554 จ านวนทั้งสิ้น 304 
โรงงาน เงินลงทุน 2,281 ล้านบาท แรงงานจ านวน  4,393 คน โรงงานขนาดเล็กที่มีเงินทุนไม่เกิน 10 ล้าน
บาท  (ไม่นับโรงงานสีข้าว)  จ านวน  171  โรง เช่น โรงงานซ่อมรถ,  โรงงานขุดตักดิน, โรงงานดูดทราย เป็น
ต้น  โรงงานขนาดกลางที่มีเงินทุน 10 ล้านบาท  ถึง 100 ล้านบาท จ านวน 36 โรง  ได้แก่ โรงงานแปรรูปไม้

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.doa.go.th/palm/linkTechnical/garden oilpalm_clip_image002_0010.jpg&imgrefurl=http://www.doa.go.th/palm/linkTechnical/management.html&h=314&w=313&sz=30&tbnid=H7kggj0O3-Dc1M:&tbnh=87&tbnw=87&prev=/search?q%3D%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99&usg=__VcqaBdGYDXJ8QLjkrCMGpnB2LP8=&hl=th&sa=X&ei=DKvLUdXlOYK4rAeJooCICg&ved=0CCMQ9QEwAw
http://1.bp.blogspot.com/_tWcsnP09Wj8/S-Dlm7Dv8rI/AAAAAAAAAuM/3JBuDtajPoE/s400/001.gif
http://www.thairath.co.th/media/content/2009/10/14/39575/hr1667/630.jpg
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/563/14563/images/r24.jpg&imgrefurl=http://www.oknation.net/blog/print.php?id%3D256920&h=401&w=535&sz=96&tbnid=faeC2fdMkL2ZjM:&tbnh=90&tbnw=120&prev=/search?q%3D%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5&usg=__umRTgRyKm0xj9fl_TySkDSi6Teo=&hl=th&sa=X&ei=t6vLUYadEIfRrQe9q4CACw&ved=0CCMQ9QEwAw


57 

 

ยางพารา โรงงานผลิตแผ่นยางรมควัน เป็นต้น และโรงงานขนาดใหญ่ที่มีเงินทุนตั้งแต่ 100  ล้านบาท จ านวน  
4  โรง ได้แก่ โรงงานแปรรูปอาหารทะเลกระป๋อง, โรงงานผลิตยางแท่งทีทีอาร์ และหีบน้ ามันปาล์ม เป็นต้น 
 

ภาษีอากร 
       จังหวัดสตูล ได้จัดเก็บภาษีอากรตามประเภทต่างๆ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

มูลค่าเพ่ิม ธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และรายได้อ่ืนๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และ 2554 จ านวน 
251.806  ล้านบาท และ  302.769 ล้านบาท  

 

การประมง     
       จังหวัดสตูล  มีการด าเนินกิจกรรมด้านการประมงหลายกิจกรรม  ทั้งด้านการจับสัตว์น้ า  และการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยในปีการผลิต 2552 มีมูลค่าการผลิตทั้งหมด 4,600.40 ล้านบาท มูลค่าเพ่ิม ณ ราคา
ประจ าปี 1,78.94  ล้านบาท  แยกเป็นกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
 1. กิจกรรมประมงทะเลพาณิชย์  (น้ าลึก)  โดยมีปริมาณปลารวมทั้งหมด 106,551  ตนั  
มูลค่า  1,973.03 ล้านบาท   
 2.  กิจกรรมการประมงทะเลพื้นบ้าน (ชายฝั่ง)  มีชาวประมง  2,717  ครัวเรือน ผลผลิตสัตว์น้ า
ทีจ่ับได้  6,159.68 ตัน  มูลค่า 344.50 ล้านบาท     
 3.  กิจกรรมการท าฟาร์มปลาน้ ากร่อย  ในพ้ืนที่  4  อ าเภอ  ประกอบด้วย  อ าเภอเมือง , ท่า
แพ , ละงู  และทุ่งหว้า  มีเกษตรกร จ านวน  915  ราย  พืน้ที่  96.28  ไร่  ผลผลิต  941.66  ตัน  มูลค่า
การผลิต  124.49 ล้านบาท 
 4.  กิจกรรมการท าฟาร์มกุ้งเลี้ยงทะเล  เป็นการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ ในพ้ืนที่  4  อ าเภอ  
ประกอบด้วย  อ าเภอเมือง , ท่าแพ , ละงู  และทุ่งหว้า  มีฟาร์มที่มีผลผลิต จ านวน  426  ฟาร์ม  พื้นที่การ
เลี้ยง  8,424  ไร่  ผลผลิต 33,320.71 ตัน  มูลค่าการผลิต  3,942.90 ล้านบาท 
 5. กิจกรรมการเพาะและอนุบาลปลาน้ ากร่อย ผลผลิต 2.90 ล้านตัว มูลคา่การผลิต 30.39  
ล้านบาท  
  6. การเพาะพันธ์และอนุบาลกุ้งทะเล ผลผลิต 1,590ล้านตัว มูลค่าการผลิต 110.72 ล้านบาท    
 7  กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด  พ้ืนที่  368.60  ไร่  ผลผลิต  1,049.91  ตัน  มลูค่า  
47.40  ล้านบาท     
 8.  กิจกรรมการจับสัตว์น้ าจืดจากแหล่งน้ าธรรมชาติ  มีประชากรจับสัตว์น้ าจืด  1,074.91ตัน  
คิดเป็นมูลค่า  78.42  ล้านบาท 

แหล่งท่องเที่ยว 
จังหวัดสตูล  มีศักยภาพในด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวมาก  เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ  

ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  ได้แก่ 
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 - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสตูล (คฤหาสน์กูเด็น) เดิมเป็นจวนของอ ามาตย์ตรี พระ
ยาภูมินารถภักดี (กูบารูเด็น  บินต ามะหงง) เจ้าเมืองสตูล และได้พ่ือจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัด
สตูล  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2543  
 

                                                         
  
                      - มัสยิดกลางจังหวัดสตูล หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า มัสยิดม าบัง สร้างขึ้นตั้งแต่สมัย พระ
ยาสมันตรัฐบุรินทร์ (ตนกูมูฮ าหมัดอาเก็ม) เป็นเจ้าเมืองสตูล  
 

                                           
 
 - อุทยานแห่งชาติตะรุเตา  เมื่อปี พ.ศ. 2508 กรมราชทัณฑ์ ได้บุกเบิกบริเวณอ่าวตะโล๊ะอุ
ดังและอ่าวตะโล๊ะวาว  เกาะตะรุเตา  ให้เป็นทัณฑสถาน และเป็นนิคมฝึกอาชีพของนักโทษการเมือง ประกาศ
ให้เกาะนี้เป็น  อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2517 ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติล าดับที่ 8 ของ
ประเทศและได้รับการยกย่องให้เป็น   ASEAN  Heritage  Parks  and  Reserves  หรือ  อุทยานมรดกของ
อาเซียน  เมื่อปี 2525 
 -  เกาะกลางและเกาะไข่  ห่างจากเกาะตะรุเตาไปทางทิศตะวันตกประมาณ 25  กิโลเมตร 
 

                                                                     
 
   -  เกาะอาดัง   ชายหาดบริเวณแหลมสนของเกาะอาดัง   เหมาะสมแก่การพักแรม 
เพลิดเพลินกับความงามทัศนียภาพของท้องฟ้าจรดน้ า  ชาวเลได้ใช้ ด ารงชีพบนเกาะมาเป็นเวลานานแสนนาน 

-  เกาะหลีเป๊ะ  ทางใต้ของเกาะอาดังไปประมาณ  1  กิโลเมตร  เป็นที่ตั้งของเกาะหลีเป๊ะ  
ซึ่งมีชาวเลอาศัยตั้งถิ่นฐานอยู่ตั้งแต่ปลายสมัย  รัชกาลที่ 5  

 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/148776_3367677235455_1349787959_n.jpg&imgrefurl=http://tripwow.tripadvisor.com/slideshow-photo/%E0%B8%84%E0%B8%A4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%8A-%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5-%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1-satun-thailand.html?sid%3D90227174%26fid%3Dfb-5905184791962394883&usg=__S13MSgaMZb_K8gbTmn7iUNhWp0I=&h=540&w=720&sz=57&hl=th&start=9&zoom=1&tbnid=K-ISc07vpEXSOM:&tbnh=105&tbnw=140&ei=-LDLUbjBMMmKrQeT94CoDQ&prev=/search?q%3D%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%A4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%26sa%3DX%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1&sa=X&ved=0CDsQrQMwCA
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.komchadluek.net/media/img/size1/2011/12/14/fbhca7g6dehbhbk756khj.jpg&imgrefurl=http://www.komchadluek.net/detail/20111215/117701/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99.html&usg=__WastlnDwK70Rihkn6SKXZRBFEdE=&h=348&w=670&sz=68&hl=th&start=5&zoom=1&tbnid=3OOucxDVZYgGzM:&tbnh=72&tbnw=138&ei=-LDLUbjBMMmKrQeT94CoDQ&prev=/search?q%3D%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%A4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%26sa%3DX%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1&sa=X&ved=0CDMQrQMwBA
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.masjidmap.com/image/webat1.jpg&imgrefurl=http://www.masjidmap.com/detail.php?ID%3D7184625903&usg=__A-USfNA_lmDA0tKs5EQXIl4SGiY=&h=236&w=389&sz=82&hl=th&start=1&zoom=1&tbnid=yVSk16hWPuL6NM:&tbnh=75&tbnw=123&ei=qbHLUYfPD46yrAfUyYG4Cg&prev=/search?q%3D%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5%26sa%3DX%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1&sa=X&ved=0CCsQrQMwAA
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_w98n36vbb60/SzQmA6j9SMI/AAAAAAAAAco/3XhMW7iIs20/s320/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5.jpg&imgrefurl=http://smartboyd-satun.blogspot.com/2009/12/blog-post.html&usg=__pNRYBQvND8kchmME0kt2RewuVbU=&h=320&w=320&sz=42&hl=th&start=28&zoom=1&tbnid=fBxMobRAH4madM:&tbnh=118&tbnw=118&ei=G7LLUeyrN8KqrAeuh4HYCQ&prev=/search?q%3D%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5%26start%3D20%26sa%3DN%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1&sa=X&ved=0CDkQrQMwBzgU
http://4.bp.blogspot.com/__ylHJsBQvGY/S88UfmKgGWI/AAAAAAAAAAg/_h67OxlULtU/s1600/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B22.JPG
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.trangmarina.com/images/photo_1142004988/1159450096.jpg&imgrefurl=http://www.trangmarina.com/index.php?lay%3Dshow%26ac%3Dphoto_view%26event_id%3D2621&usg=__mjWqZoBC9inKnltXcXqgniE-nsc=&h=1536&w=2048&sz=330&hl=th&start=15&zoom=1&tbnid=Ge6r8ms-4Co4CM:&tbnh=113&tbnw=150&ei=56TLUeHrF4bUrQe-zoHgCQ&prev=/search?q%3D%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B2%26sa%3DX%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1&sa=X&ved=0CEcQrQMwDg
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   -  เกาะหินงาม เลยจากเกาะอาดังไปทางทิศตะวันตกไม่ไกลนัก เกาะหินงามจะโดดเด่นสะดุด
ตาผู้ผ่านมาด้วยหาดหิน  ก้อนกลมรีขนาดใหญ่ต่างๆ  กันวางเรียงรายให้ชมลานตา 
 

                               
    
                   -  เกาะบุโหลน หมู่เกาะบุโหลนอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา 
ตั้งอยู่ห่างจากท่าเรือปากบารา อ าเภอละงู จังหวัดสตูล ประมาณ 22 กิโลเมตร 
   -  อุทยานแห่งชาติทะเลบัน มีพ้ืนที่ 210 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ติดชายแดนประเทศ
มาเลเซีย ตั้งแต่พ้ืนที่ป่าดงดิบ ของเทือกเขาสันกาลาคีรีไปตามพรมแดนไทย-มาเลเซีย ในทะเลจึงมีพ้ืนที่
รับผิดชอบส่วนหนึ่งอยู่ในทะเลสุดชายแดนไทย ด้านทิศใต้จรดรัฐเปอร์ลิส  มีป่าไม้มีค่า  และสัตว์ป่านานาชนิด 
มีถ้ าและน้ าตกสวยงาม 
   -  อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะเภตรา เป็นอุทยานแห่งชาติสุดท้ายของจังหวัดสตูล   
ที่ท าการตั้งอยู่บริเวณอ่าวนุ่น  ต าบลปากน้ า อ าเภอละงู มีพ้ืนที่รับผิดชอบตลอดแนวชายฝั่งอ าเภอละงู ถึงเขต 
จังหวัดตรัง   
   -  แหลมตันหยงโปและหาดทรายยาว ตั้งอยู่ทางปากอ่าวสตูล สามารถนั่งเรือจากด่าน
ศุลกากรเกาะนกหรือท่าเรือหลังตลาดสดสตูลประมาณ 1 ชั่วโมง และสามารถเดินทางได้โดยใช้รถยนต์   
   -  หาดปากบารา เป็นชายฝั่งริมทะเลอยู่ในต าบลปากน้ า อ าเภอละงู ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอ
ละงู  10  กิโลเมตร   มีท่าเทียบเรือที่ส าคัญทางการประมงและเป็นจุดลงเรือเดินทางไปเกาะตะรุเตา  
             -  น  าตกวังสายทอง  ตั้งอยู่ที่ต าบลน้ าผุด อ าเภอละงู  สามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้      
2 ทาง คือ  ทางอ าเภอละงู  ทางอ าเภอทุ่งหว้า  
 

                                   
                                
   -  น  าตกธาราสวรรค์  เป็นน้ าตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งมีถึง 5 ชั้น ตั้งอยู่ที่ต าบลควนกาหลง   
อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอควนกาหลง 12 กิโลเมตร  
   -  น  าตกปาหนัน  มีต้นน้ ามาจากภูเขาหัวกาหมิง   ตั้งอยู่ที่ต าบลทุ่งนุ้ย อ าเภอควน  
   -  ถ  าเจ็ดคด  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  ต าบลปาล์มพัฒนา  อ าเภอมะนัง   ชาวบ้านเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า 
“ถ  าสัตคูหา” มี 7 ชั้น 
 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://amazingthailandtour.com/wp-content/uploads/2012/04/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5-3.jpg&imgrefurl=http://amazingthailandtour.com/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%8A%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87/&h=598&w=899&sz=120&tbnid=oeo7jlpbrz5uAM:&tbnh=82&tbnw=123&prev=/search?q%3D%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1&usg=__FobcyQHbw5SwrwND5eYGtu6MVvA=&hl=th&sa=X&ei=nbTLUdLKE8mMrQeYxIGACg&ved=0CCMQ9QEwAw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.ilovesatun.com/private_folder/payawang/vangszistont11.jpg&imgrefurl=http://www.ilovesatun.com/index.php?mo%3D3%26art%3D587292&usg=__S3nDR2In87FsDeDs0PWkyb1go1s=&h=430&w=685&sz=392&hl=th&start=4&zoom=1&tbnid=lfoitkEOyJU_1M:&tbnh=87&tbnw=139&ei=NLbLUdjfNYHprQfk8oDwCg&prev=/search?q%3D%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%26sa%3DX%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1&sa=X&ved=0CDEQrQMwAw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://img263.imageshack.us/img263/6310/67268157956464244595100.jpg&imgrefurl=http://damkwan.com/topic/21237&usg=__E6TekDWp1SUHCWwxjEexcSy_EOM=&h=540&w=720&sz=73&hl=th&start=13&zoom=1&tbnid=LnTh7BGQgOJf6M:&tbnh=105&tbnw=140&ei=NLbLUdjfNYHprQfk8oDwCg&prev=/search?q%3D%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%26sa%3DX%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1&sa=X&ved=0CEMQrQMwDA
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   -  ถ  าภูผาเพชร   มีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก  บริเวณกลางถ้ าเป็นลานกว้าง มีเวทีลักษณะ
คล้ายลานแสดงคอนเสิร์ต จะเห็นความสวยงามของหินงอกหินย้อยงามระยิบระยับ เหมือนประดับด้วยเพชร 
 

                                         
    
             -  ถ  าลอดปูยู  ตั้งอยู่ ในเขตอ าเภอเมืองสตูล มีลักษณะสวยงาม เช่น เพดานถ้ า ประกอบด้วยหิน
งอกหินย้อย ที่งดงาม  
 

สังคมและวัฒนธรรม 
 

ประชากร 
 จังหวัดสตูล มีประชากร ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 รวมทั้งสิ้น  300,286  คน                
ชาย  149,701  คน   หญิง  150,585  คน   อ าเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด คือ  อ าเภอเมืองสตูล อ าเภอที่
มีประชากรหนาแน่นมากที่สุด คือ อ าเภอละงู 210.28 คน/ตร.กม.  รองลงมาได้แก่ อ าเภอท่าแพ 138.33  
คน/ตร.กม.  และอ าเภอเมืองสตูล 123.73  คน/ตร.กม. 
   

การศึกษา 
 จังหวัดสตูล  มีสถานศึกษาในระบบโรงเรียนรวมทั้งสิ้น  221  แห่ง  ดังนี้ 

  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ 

         1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จ านวน 162 แห่ง  

         2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  จ านวน 12 แห่ง  

  สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  จ านวน  36  แห่ง    

                สังกัดเทศบาลเมืองสตูล  จ านวน  4  แห่ง   

  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา  จ านวน  3  แห่ง    

                โรงเรียนราชต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 2 แห่ง 

  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  42  จังหวัด 

  สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล 

 

 

   

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.reviewthaitravel.com/img/reviewthaitravel/reviewthaitravel_12012_11_08_18_28_03_240.jpg&imgrefurl=http://www.reviewthaitravel.com/%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3/&usg=__j-Zsz2lxygR5ubPDAdU6xctTwv0=&h=160&w=240&sz=39&hl=th&start=45&zoom=1&tbnid=axYrO8DDjWoMhM:&tbnh=73&tbnw=110&ei=MrfLUe7uKIqCrAePoYDgCw&prev=/search?q%3D%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%96%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%26start%3D40%26sa%3DN%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1&sa=X&ved=0CDMQrQMwBDgo
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.touronthai.com/gallery/photo/75000012/phuphapetch_cave08.jpg&imgrefurl=http://www.touronthai.com/%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3-75000012.html&usg=__pEoCnpWeEE9bTlzC3TZ50TGu8jM=&h=559&w=800&sz=98&hl=th&start=94&zoom=1&tbnid=W981fmIWLTogjM:&tbnh=100&tbnw=143&ei=s7fLUZ-tPIeKrgeYuoHoDA&prev=/search?q%3D%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%96%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%26start%3D80%26sa%3DN%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1&sa=X&ved=0CEUQrQMwDThQ
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การศึกษานอกโรงเรียน  (กศน.)   

 1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองสตูล มีแหล่งเรียนรู้ในสังกัด
จ านวน 13 แห่ง 

 2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าแพ มีแหล่งเรียนรู้ในสังกัดจ านวน  
5 แห่ง 

 3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอละงู มีแหล่งเรียนรู้ในสังกัด  จ านวน 
7 แห่ง 

 4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทุ่งหว้า มีแหล่งเรียนรู้ในสังกัด  
จ านวน 6 แห่ง 

 5. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอมะนัง มีแหล่งเรียนรู้ในสังกัด  จ านวน 
3 แห่ง 

 6. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอควนกาหลง มีแหล่งเรียนรู้ในสังกัด  
จ านวน 4 แห่ง 

 7. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอควนโดน  มีแหล่งเรียนรู้ในสังกัด  
จ านวน 5 แห่ง 

ศาสนา   
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  คิดเป็นร้อยละ 74.10  นับถือศาสนาพุทธร้อยละ  25.81  

และนับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอ่ืน ๆ ร้อยละ  0.09              

ประเพณีวัฒนธรรม 
 งานประเพณีส าคัญของจังหวัดสตูลที่สืบทอดกันมาแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน  ได้แก่      

    1.  พิธีเข้าสุนัต  การเข้าสุนัตจึงหมายถึง  การเข้าสู่ชีวิตตามแบบอย่างของท่านนบีฯ การเข้าสุนัต
นั้น อาจท าเพียงคนเดียวหรือบางทีเจ้าภาพจัดงานอาจจะหาเด็กซ่ึงเป็นญาติกันมาท าการขริบผนังหุ้มปลาย
อวัยวะเพศของเด็กผู้ชาย 

     2.  พิธีนิกะฮ์หรือพิธีกินเหนียว (พิธีการสมรส)  ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม การนิกะฮ์หมายถึง 
การผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงเพื่อเป็นสามี ภรรยากัน  
  

           
 
 
  

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://i1.ytimg.com/vi/xxPvRZi3FjM/mqdefault.jpg&imgrefurl=http://www.youtube.com/all_comments?v%3DxxPvRZi3FjM&usg=__q1DiCnJB0PP6forebLKC-fBcX1U=&h=180&w=320&sz=13&hl=th&start=62&zoom=1&tbnid=KUDdLtgzVq978M:&tbnh=66&tbnw=118&ei=Q77LUaPGD8a8rAfS7oDICw&prev=/search?q%3D%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%26start%3D60%26sa%3DN%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1&sa=X&ved=0CC0QrQMwATg8
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.bloggang.com/data/bluecornmoon/picture/1274344602.jpg&imgrefurl=http://www.bloggang.com/mainblog.php?id%3Dbluecornmoon%26month%3D20-05-2010%26group%3D1%26gblog%3D4&usg=__4Svwrli8PyXON4wr6YLF2Hh5mdA=&h=335&w=500&sz=79&hl=th&start=35&zoom=1&tbnid=33vZ9mepBExkaM:&tbnh=87&tbnw=130&ei=ir3LUc6RGonzrQexnIGACg&prev=/search?q%3D%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%26start%3D20%26sa%3DN%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1&sa=X&ved=0CEcQrQMwDjgU
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3. งานแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล    
     เพ่ือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้วโดยก าหนดเอาสนามบิน
จังหวัดสตูลเป็นสนามแข่งขันช่วงเดือนกุมภาพันธ์  
 

  
 
4. งานเทศกาลถือศีลกินเจ    จัดในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี   ณ   ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง   อ าเภอเมือง  

จังหวัดสตูล  เทศกาลกินเจเป็นความเชื่อของชาวจีนเป็นการเริ่มต้นของการไม่กินเนื้อสัตว์ ภายในช่วงเวลา 9- 
10 วัน ซึ่งในระหว่างนี้ก็ควรจะถือศีล ท าบุญท าทาน เพ่ือเป็นการช าระร่างการและจิตใจให้บริสุทธิ์เทศกาลกิน 
เจนี้เชื่อกันว่าใครที่ถือศิลกินเจในช่วงนี้พร้อมตั้งจิตอธิฐานขออะไร ก็จะได้สมปรารถนา เพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
คุ้มครอง  

 

                      
 

 5.  งานประเพณีลอยเรือของชาวเลเกาะหลีเป๊ะ จัดขึ้นปีละ 2  ครั้ง คือในเดือน 6 (พฤษภาคม) และ 
เดือน 12 (พฤศจิกายน) และกระท ากันมานานแล้ว ผู้ริเริ่ม คือ  “โต๊ะอาหลี” ซึ่งชาวเลถือว่า เป็นบรรพบุรุษ
คนส าคัญ เพราะเป็นผู้บุกเบิกเกาะนี้เป็นคนแรกและเป็นที่เคารพนับถือของชาวเลเป็นอย่างยิ่งในขณะมีชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://songkhlatoday.com/paper/88970##
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.openbase.in.th/files/u10/prapayneethai083.jpg&imgrefurl=http://www.openbase.in.th/node/7393&h=235&w=350&sz=35&tbnid=tLICr1RAD1nsBM:&tbnh=87&tbnw=129&prev=/search?q%3D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7&usg=__DqhMRVUe00YYbwOSjllR6ZsxaaE=&hl=th&sa=X&ei=l8DLUZ_fHIWKrQf9zoCwCQ&ved=0CCEQ9QEwAQ
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.tlcthai.com/women/wp-content/uploads/2012/10/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88.jpg&imgrefurl=http://www.tlcthai.com/women/20102/10-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88/&usg=__IELMkHuFf6AcmW8nTJDr1N9cpR4=&h=338&w=450&sz=74&hl=th&start=8&zoom=1&tbnid=FfK4fcz5K1JLJM:&tbnh=95&tbnw=127&ei=2sDLUeqSNc2rrgeL8oD4Cw&prev=/search?q%3D%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%26sa%3DX%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1&sa=X&ved=0CDkQrQMwBw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.brandbuffet.in.th/wp-content/uploads/2012/10/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88.jpg&imgrefurl=http://www.brandbuffet.in.th/2012/10/vegetarian-festival-market/&usg=__EGZ1oAvPk5B4gowQxWrWl0z40TY=&h=232&w=412&sz=21&hl=th&start=12&zoom=1&tbnid=Qoy9tPYB7GXkXM:&tbnh=70&tbnw=125&ei=2sDLUeqSNc2rrgeL8oD4Cw&prev=/search?q%3D%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%26sa%3DX%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1&sa=X&ved=0CEEQrQMwCw
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เอกสารอ้างอิง 
 

การประถมศึกษาจังหวัดสตูล, ส านักงาน.  รวมเรื่องเมืองสตูล  ที่ระลึกครบรอบ 150 ปี.   
 พิมพ์ครั้งที่ 3  กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์มิตรสยาม, 2533.  
  

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,ส านักงาน. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
            ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 พิมพ์ครั้งที่ 2 
            กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2553 
 

           . ตัวชี วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ 
           วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน 
            พุทธศักราช 2551  กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  
            จ ากัด, 2553 
 

           . แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน 
            พุทธศักราช 2551 พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง 
             ประเทศไทย จ ากัด, 2553 
 

           . หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 
           2551 พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
           จ ากัด,  2553 
 

ชนาธิป  พรกุล.  การออกแบบการสอนการบูรณาการ การอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียน 
           กรุงเทพมหานคร :  ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 
 

ชุมชนสตูล,วิทยาลัย. สารานกุรมวัฒนธรรมและอาหารจังหวัดสตูล เล่มที่ 1 วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาว 
            สตูล  สงขลา ; โรงพิมพ์พิมพการ, 2555 
 

ทิศนา  แขมณี.  ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  พิมพ์ครั้ง 
           ที่ 7 กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 
 

บุญเสริม  ฤทธาภิรมย์.  ประวัติศาสตร์เมืองสตูล กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2546 
 

          . รวมเรื่องเมืองสตูล.  สงขลา: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาการพิมพ์,  2548 
 

มหาดไทย,กระทรวง ศึกษาธิการ.กระทรวง และศิลปากร,กรม วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 
             เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสตูล  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2542 
 

ยงยศ  ใจสมุทร. เล่าเรื่องเมืองกระท้อน  ม.ป.ท. 2552 
 

วัฒนธรรมจังหวัดสตูล,ส านักงาน. บันทึกจดหมายเหตุพระยาภูมินารถภักดี พ.ศ.2439-2443 
            ม.ป.ท. 2550 
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เอกสารอ้างอิง(ต่อ) 
 

          . สืบสาวเรื่องราวชาวเมืองสตูล  บริษัท บลูอิมเมจ จ ากัด, 2553 
 

วิชาการ,กรม. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณธ ดี เก่ง มีสุข กรุงเทพมหานคร :  โรง 
           พิมพ์การศาสนา, 2543 
 

สภาวัฒนธรรมจังหวัดสตูล. เรารักษ์สตูล สงขลา : ชาญเมืองการพิมพ์, 2543 
 

สตูล,จังหวัด. ตามรอยภาพ สื่อความหมาย สตูล  สงขลา  : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทริโอ ครีเอชั่น, 2549 
 

สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า.  19 วิธีการจัดการเรียนรู้  พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วน 
           จ ากัดภาพพิมพ์, 2545 
 

           . 20 วิธีการจัดการเรียนรู้  พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาพพิมพ์,  
            2545 
 

           . 21 วิธีการจัดการเรียนรู้  พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วน 
           จ ากัดภาพพิมพ์, 2545 
 

สุวิทย์ มูลค า และคณะ.  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด  กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วน 
           จ ากัดภาพพิมพ์, 2549 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล. เกร็ดความรู้ ต านานโต๊ะแนแนะ ทวดเมืองสตูล  กรุงเทพมหานคร : โรง 
           พิมพ์ภาพพิมพ์, 2552 
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ค าสั่งส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
                                                           

 ที่  346 / 2559 
 

เรื่อง  แต่งตั งคณะท างานด าเนินโครงการประชุมปฏิบัติการรวบรวมฐานข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ สังคม 
        และวัฒนธรรมของจังหวัดสตูล  

.................................................................................. 
 

                เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมโครงการประชุมปฏิบัติการรวบรวมฐานข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ สังคม
และวัฒนธรรมของจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ 2559 เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ จึงได้แต่งตั้งคณะท างาน
ด าเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 
 

1. ที่ปรึกษาคณะท างาน 
1.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล             ประธานที่ปรึกษา                          
1.2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล                  ที่ปรึกษา                        
1.3 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา                          ที่ปรึกษา        

 2. คณะท างานประชุมปฏิบัติการรวบรวมฐานข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม
ของจังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ 2559  มีหน้าที ่ประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมฐานข้อมูลด้าน
ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของจังหวัดสตูล ประกอบด้วย 

                          2.1  นายสนาน  สุวรรณละออง       ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล           หัวหน้าคณะท างาน 
                          2.2   นายอะหมาดสุกร ี มาลิน ี        ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล                    คณะท างาน 
                          2.3  นายชิต  ฤทธิบูรณ์       ครู โรงเรียนผังปาล์ม 2                      คณะท างาน 
                          2.4  นายอาดุล  สานิง                 ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล                    คณะท างาน 
                          2.5  นายดนตอเหลบ  หมาดเหยด    ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล  คณะท างานและเลขานุการ 
 

                  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

                 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

          สั่ง ณ วันที่  31  สิงหาคม  พ.ศ. 2559   

          

     (นายนิสิต ชายภักตร์ )  
      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  


