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ประวัติความเปนมาของเมืองสุไหงโก-ลก 

 เมืองแตละเมอืงลวนมีอดีต มีประวัติความเปนมาของเมือง การรับรูอดีตทําใหเราไดรับรูถึงความ

เปนมาของตัวเราเอง และเพือ่บันทกึประวติัความเปนมาของเมืองสุไหงโก-ลก มิใหสูญหายไปจากความ

ทรงจําของคนสุไหงโก-ลก ในยุคปจจุบัน จึงขอนําขอเขียนของนายวงศ ไชยสุวรรณ ซึ่งไดเขียนประวัติความ

เปนมาของตําบลสุไหงโก-ลก และไดมีการตีพิมพไวเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๔๙๓ มานาํเสนอไว ณ ทีน่ี ้

 อันดับแรกขอนําเสนอประวติัของนายวงศ ไชยสุวรรณ ทีเ่จาตัวไดบันทกึไวดังนี ้

 ๑เปนครูโรงเรียนวัดตานีนรสโมสร จังหวดัปตตาน ี

 ๒เปนเสมียนช้ัน ๑ มหาดไทย อําเภอยะหร่ิง จงัหวัดปตตาน ี

 ๓เปนกํานัน ตําบลปูโยะ อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 ๔เปนกํานันตําบลปาเสมัส อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 ๕เปนกํานันตําบลสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงปาดี จงัหวดันราธิวาส 

 ๖เปนผูแทนตําบลปูโยะ อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

 ๗.เปนสมาชิกสภาจังหวัดนราธิวาส ๕ สมยั ๒๐ ป 

 ๘เปนประธานสภาจังหวัดนราธวิาส ๒๓ สมัย 

 ๙ เปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสุไหงโก-ลก ๒๗ ป 

 ๑๐ เปนนายกเทศมนตรีตําบลสุไหงโก-ลก ๕ สมัย 

 ๑๑เปนประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ๑๑ สมยั 

 ๑๒.เปนผูแทนราษฎรจังหวดันราธิวาส  ๑ สมัย 

 ตําบลสุไหงโก-ลก สภาพเดิมอันแทจริงแตเดิมมาเปนทีร่กรางวางเปลา ประชาชนเรียกกนัวาปาจัน

ตุหลี อาณาเขตปานี้ ทางทิศเหนือจดตําบลปูโยะ อําเภอสุไหงปาดี สวนยาว  กิโลเมตร ทางทิศใตจดตําบล
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กายูคละ อําเภอแวง สวนยาว ๖ กิโลเมตร ทางทิศตะวนัออกจดคลองสุไหงโก-ลก ซึ่งเปนแนวเขตติดตอกับ

รัฐกลันตัน กวาง ๓ กิโลเมตร ทางทิศตะวนัตกจดตําบลปะลุรู อําเภอสุไหงปาดี กวาง ๓ กิโลเมตร เปนรูป

ส่ีเหล่ียมพืน้ผา คํานวณพื้นที่ได ๑๘ ตารางกิโลเมตร ที่ดินปาในอาณาเขตที่กลาวนี้ต้ังอยูในตําบลปูโยะ 

อําเภอสุไหงปาดี หาไดมีบานเรือนราษฎรอาศัยอยูไม 

 เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ ทางรัฐบาลไกกรุยทางรถไฟสายใตผานเขามาในเขตปาจันตุหลี จดคลองสุไหง

โก-ลก เพื่อจะเชื่อมทางรถไฟสยามติดตอกับรถไฟสหรัฐมาลายู ณ ที่แมน้ําสุไหงโก-ลก ซึ่งเปนพรหมแดน

ระหวางประเทศสยามกับรัฐกลันตัน (ของอังกฤษ) กรมรถไฟไดกะที่ต้ังสถานีรถไฟลงในบริเวณปานี ้ราษฎร

ตําบลปูโยะทีม่ีความเฉลียวฉลาด กพ็ากันมาจับจองที่ดินปาจันตุหลีเอาไว บางคนก็ทําการโกนสรางทาํสวน

ยางพารารัปเบอร บางก็ถือกรรมสิทธิห์วงเอาไวเฉยๆ หาไดทําประโยชนแตอยางใดไม ที่ปารกรางวางเปลา

เกิดมีเจาของหวงหามข้ึน 

 คร้ันตอมา พ.ศ. ๒๔๘๔ รัฐบาลไดเปดเดินรถไฟมาถึงสถานีสุไหงโก-ลก ที่ดินใกลสถานีรถไฟก็

ยังคงเปนปาอยูบางและมีเจาของหวงหามเอาไวบาง สวนที่ดินที่เจาของหวงหามเลา ก็หาไดทําประโยชน

ข้ึน ปลอยใหเปนปารกรางอยูเชนเดิม ในขณะที่ทางฝงคลองสุไหงโก-ลก ทิศตะวันออก มีชนบทรันตูปนยัง

ในเขตรัฐกลันตัน เปนชนบทที่ประชาชนอาศัยอยูกันอยางหนาแนน มอีาคารบานเรือนรานคาเปนปกแผน 

เปนทีชุ่มชนในแหลงการคาประชาชนในตําบลปูโยะ มีสินคาจะซ้ือขายแลกเปล่ียนเปนเงนิหรือจะซ้ือเคร่ือง

อุปโภคบริโภคตางๆ กตองขามไปซื้อหาทีส่ถานีรถไฟรันตูปนยัง (ฝงทางรัฐกลันตัน) เพราะในสมัยนั้น มี

ตลอดอยูเฉพาะที่รันตูปนยงัแหงเดียว การนําของเขาออกก็ตองเสียภาษีทัง้สองฝาย คือทางฝายสยามและ

ฝายกลันตัน จงึไมเปนการสะดวกแกประชาชนชาวสยาม การหาเล้ียงชพีในทางคาขายของราษฎรในตําบล

ปูโยะ ไมไดรับความเจริญ ไมทําใหเกิดการสมบูรณพูลสุขข้ึนได เพราะตองอาศัยตลาดของทางฝง

ตางประเทศเปนทีท่ําการซ้ือขาย 

 ใน พ.ศ.๒๔๖๘ ขาพเจาไดมาต้ังรานคาอยูในที่ดินของนายอาฉํ่า หลังสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ที่ดิน

รายนี้ในเวลานั้นมบีานเรือนของผูอ่ืนมาต้ังอยูดวย มีจาํนวน ๖ หลังคาเรือน คือ นายหวงั สมัครกิจ นายฮวด 

เจียตระกูล นายหลีหลง นายฝาชอง นายช้ัว อามิ่ง นายเจะหมัด สาเระ รวม ๗ หลังคาเรือนทั้งขาพเจา เปน

ผูมาต้ังภูมิลําเนาและเปดทําการคาขายอยูในคร้ังแรก สวนนอกจากน้ีแลวก็ยงัเปนปารกรางวางเปลาหาได

มีบานเรือนผูอ่ืนอีกไม 
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 คร้ันตอมาใน พ.ศ. ๒๔๗๒ นายจัน โฉมอุทัย ซึ่งเปนกาํนันตําบลปูโยะ ถงึแกกรรมลง กาํนนัใน

ตําบลนี้วาง จะหาตัวผูเปนกาํนนัปกครองตําบลปูโยะตอไปไมได คณะกรรมการอําเภอสุไหงปาดี ได

พยายามมาออนวอนขาพเจา ใหชวยรับหนาที่เปนกํานนัในตําบลนีห้ลายคร้ังหลายคราว พรอมทัง้ราษฎรใน

ตําบลนี้ดวยทีพ่ากนัมาออนวอนขอใหขาพเจารับหนาที่เปนกาํนนั ขาพเจาเสียการออนวอนของราษฎรไมได 

จําเปนยอมรับเปนกาํนนัปกครองตําบลปูโยะในปลายป พ.ศ.นี้  เมื่อขาพเจารับหนาทีเ่ปนกาํนนัมาได

ประมาณ ๖ เดือน  ขาพเจามาคิดดูวา  เมือ่เรารับหนาทีเ่ขาเชนนี้แลวกเ็ทากับเรารับภาระอาสาพลเมือง  ที่

จะชวยบําบัดทุกขบํารุงสุขของราษฎรกอใหเกิดความสุขสําราญ ใหราษฎรมีที่ทาํมาหาเล้ียงชพี จะตอง

บํารุงใหเปนไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที ่จึงจะไดข้ึนช่ือวาไดทํา ประโยชนใหกบัราษฎร

อันแทจริง 

 ตอมาใน พ.ศ. ๒๔๗๓ ขาพเจาจึงมาคิดวาที่ดินปาใกลสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ทิศใตที่ดินในตอนนี้

เปนปารกรางวางเปลาอยูมาก ถาทําการแผวถางปาปราบที่ดินใหราบเตียนแลวจะสรางข้ึนเปนชนบท สราง

เปนตลาดทําใหเกิดเปนชุมชนข้ึนได คงจะมีผูมาอยูเปนแน แตการที่จะทําการโกนสรางปาแกซึ่งมตีนไม

ใหญขนาดโตเทากบั ๒-๓ คนโอบใหราบเตียนได จะตองลงทุนคาแรงจางต้ังหลายรอยบาท หากลงทนุโกน

สรางราบเตียนลงไปแลวไมมีคนมาอยู ก็ไมเกิดความเจริญข้ึนก็จะตองขาดทนุเปลา จึงเกิดความลังเลใจวา

ควรจะทาํดีหรือไมควรจะทํา  ความคิดเกิดเปนสองฝกสองฝาย ขาพเจาจึงไดนําแผนผังโครงการ ทีจ่ะทํา

การสรางชนบทสุไหงโก-ลก ในตําบลปูโยะนี้ ไปหาพระศรีสุทัศน ขาหลวงประจาํจังหวัดนราธวิาสสมัยนัน้ 

เรียนวัตถุประสงคที่ขาพเจาคิดการสรางชนบท และตลาดดังกลาวมาแลวแตขางตนนั้น ใหขาหลวงทราบ 

ขาหลวงไดดูแผนผังและโครงการของขาพเจาแลวหวัเราะเยาะ ตอบกบัขาพเจาโดยประณามวา ความคิด

บาๆที่แกจะปราบที่ดินปาแกสรางเปนเมอืงข้ึนนี ้ผีอะไรจะมาอยูกับแก(พูดตามความจริง) ขาพเจาจึงนํา

โครงการและแผนผังอันนัน้มาปรึกษากับเพือ่นฝูง และผูมชีื่ออีกหลายทาน  คงไดรับความคิดเห็นอยาง

ประณามวา ขาพเจาเปนบาแทบทุกคน โดยที่ขาพเจาคิดทําการในส่ิงทีย่ังไมมีใครเขาเคยคิดกันข้ึนเลย

เชนนี้ กระทําใหขาพเจาเกิดการทอใจโดยมาคํานึงถึงตําพูดคนสวนมาก ซึ่งขาพเจาไปพูดคุยใหเขาฟงใน

เร่ืองจะทาํการโกนสรางปานี ้สรางเปนชนบทข้ึน ขพเจาไปพุด ณ ที่ใด คนผูฟงสวนมากพากันเหมาวา

ขาพเจาเปนบา พากนัลอเลียนเยาะเยยขาพเจาตางๆนาๆ ขาพเจามานึกวาความคิดขาพเจานี้ คนสวนมาก

เขาเหน็วาเปนความคิดบาๆ ขาพเจาชักไมไวใจตนเอง กลัววาจะเปนบาไปจริงๆก็ได เกือบจะหมดความ

มานะในการทีจ่ะสรางชนบทนี้ข้ึนเสียแลว แตบังเอิญซึ่งผลสําเร็จจะบังเกิดใหบรรลุไปตามขุดที่หมายของ
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ขาพเจา กม็ีนายนกั่น สามนกฤษณ นายเจะ หมัดสาเระ นายเจะอุเซง็ นายหวันยายอ นายอาแว บือชา 

เจาของที่ดินบริเวณปาจันตุหลีนี ้เหน็วาโครงการและแผนผังของขาพเจาที่คิดข้ึนนี้ เปนโครงการที่เปน

ประโยชนดี ถาคิดสรางบรรลุผลสําเร็จแลวจะทําประโยชนใหกับประชาชนตําบลนี้เปนอันมาก เขาจึงได

รวบรวมเงนิกอนหนึ่ง เปนจํานวน ๕๐๐ บาท (ในสมัยนัน้เงนิหารอยบาท เปนเงนิมีคามากมาย) มามอบให

ขาพเจาพรอมทั้งมอบกรรมสิทธิท์ี่ดินใหขาพเจาจัดการถางปา และปราบที่ดิน วางแผนผังตามโครงการที่

ขาพเจาคิดนั้นไดทุกประการ ในตอนนี้ขาพเจารูสึกภูมิใจข้ึนบางวา ความคิดของขาพเจานี้ ขาพเจาไมเปน

บาแตคนเดียวแลว มีคนมาพลอยรวมเปนบาดวยต้ัง ๕ คน ขาพเจาไดจัดการถางปาและทําการปราบดิน

ราบเตียนแลว ลงมือตัดถนนในบริเวณเนื้อที่ดินที่ทาํการปราบนัน้  เปนเนื้อที่ ๑,๒๒๕ ไร ไดตัดถนนตาม

แผนผังรวม ๓๑ สาย สายที่ ๑ ใหชื่อวาถนนเจริญเขต สายที ่๒ ใหชื่อวาถนนเทศปฐม สายที ่๓ ใหชื่อวา

ถนนสฤษด์ิ สายที ่๔ ใหชื่อถนนช่ืนมรรคา สายที ่๕ ใหชื่อถนนวรคามินทร สายที ่๖ ใหชื่อถนนไชยสุวรรณ

ดํารง สายที ่๗ ใหชื่อถนนวงควิถี สายที่ ๘ ใหชื่อถนนประชาสําราญ สายที ่๙ ใหชื่อถนนประชาลลีาศ สาย

ที่ ๑๐ ใหชื่อถนนชลธารเขต สายที ่๑๑ ใหชื่อถนนประเวศนชลธี สายที ่๑๒ ใหชื่อถนนวิถีอุทก สายที่ ๑๓ 

ใหชื่อถนนประชาวิวัฒน สายที่ ๑๔ ใหชื่อถนนบุษยพนัธ สายที่ ๑๕ ใหชื่อถนนปฏิมา สายที่ ๑๖ ใหชื่อถนน

อารีฟมรรคา สายที ่๑๗ ใหชื่อถนนวามันอํานวย สายที ่๑๘ ใหชื่อถนนวงศวิวฒัน สายที ่๑๙ ใหชือ่ถนนวงศ

ประดิษฐ สายที่ ๒๐ ตัดในทีดิ่นหลังสถานรีถไฟไปยังสะพานเหล็กขามคลองสุไหงโก-ลก ใหชื่อวาถนนรถไฟ 

สายที ่๒๑ ตัดจากรางรถไฟตําบลปาเสมสั สายที่ ๒๒ สายหนาทีว่าการอําเภอสุไหงโก-ลก และหนา

สํานักงานเทสบาลในสมัยปจจุบันนี้ สายที ่๒๓ ตัดจากรางรถไฟหนาสถานีสุไหงโก-ลก ไปยังวัดชลเฉลิม

เขต ไปดานหลังทีว่าการอําเภอไปตําบลปาเสมัส  ตําบลปูโยะ สายที่ ๒๕ ตัดจากรางรถไฟผานบานกาบารู 

ไปตอกับถนนในตําบลปาเสมัส ตําบลปูโยะ สายที ่๒๖ ตัดตอจากถนนช่ืนมรรคาผานหนาสถานีตํารวจสุ

ไหงโก-ลก ไปยังฝงคลองสุไหงโก-ลก สายที่ ๒๗ เขาไปยงัศาลเจาแมมาโพ อีก ๔ สาย เปนถนนสายส้ันๆ 

อยูในบริเวณตลาดสุไหงโก-ลก และการสรางถนนทัง้หมดนี้ จางเหมาทําเปนสายๆคาจางเหมาต้ังแตสายละ 

๖-๗-๘ บาท ราคาสูงสุดถงึสายละ ๑๒ บาท โดยราคาเงนิในสมยันัน้คาน้าํเงนิสูง ถาเทียบเงนิสมัยปจจุบัน

นี้เงนิ ๑ บาทสมัยนัน้ เทากับจํานวน ๕๐๐ บาท ในสมยัปจจุบันนี้ (ป พ.ศ.๒๔๙๓ ) ประชาชนพลเมอืงใน

สมัยนัน้ ตองเสียเงนิรัชชูปการใหกับรัฐบาลปละ ๓ บาท นับเวลาเปนปๆ ราษฎรยังหาเงินจํานวน ๓ บาท 

ไปชําระคารัชชูปการใหรัฐบาลไมได ถึงกบัตองจับกุมเอาตัวมาทาํงานโยธาคนละ ๑ เดือน ใชแรงงานแทน
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เงินแลวรัฐบาลเสียเงนิคารัชชูปการทัง้คาปรับแก ๓ บาท เปนเงิน ๖ บาทให เมื่อสรางถนนเปนสายๆและ

พรอมทัง้ปราบที่ดินราบเตียนเรียบรอยแลว 

 ขาพเจาไดลงทุนสรางตลาดสด ๑ หลัง ในศูนยกลางเนื้อที่ดินนี้ โดยเงนิลงทุนของขาพเจาเอง เสร็จ

การสรางตลาดสดเรียบรอยแลว ขาพเจาพยายามไปตามหมูบานในตําบลนี้ มีหมูบาน ๑๒ หมูบาน 

ขาพเจาประชุมราษฎรพยายามช้ีแจงการทํามาหาเล้ียงชพ แนะนาํในการคาขาย ใหราษฎรชวยกนัหาสินคา

นําไปนัง่ขายทีต่ลาดที่ขาพเจาปลูกเอาไวนัน้ และแนะนาํการปลูกพืชผลตางๆเมื่อทาํการเพาะปลูกไดผล

แลวใหนาํไปซือ้ขายในตลาดนี้ ขาพเจาพยายามชักชวนและทําการแนะนําอยูเสมอๆ และพยายามทําการ

ลอน้ําใจเชนในวนัเสาร อาทติย จัดใหมีตลาดนัดข้ึน สวนเวลากลางคืนหามหรสพพื้นเมืองมาแสดงประชัน

กัน เปนการร่ืนเริงสัปดาหและคร้ัง กระทําอยูเชนนี้ประมารปเศษ กม็ีประชาชนมานั่งซื้อขายกนัอยู

พอสมควร ขาพเจาไดแนะนาํชักจูงเจาของที่ดินบริเวณนี้ ซึ่งกลาวมานานแลวแตขางตนนัน้ใหปลูกเรือน

หองแถวข้ึนเจาของละ ๒-๓ หองกอน และใหตัดเนื้อดินแบงขายใหกับผูอ่ืนบาง โดยราคายอมเยาเพื่อเปน

การลอใหคนมาอยูกนัเปนหลักแหลงกันข้ึน และคาที่ดินนั้นใหผูซื้อผอนชําระเงนิเปนรายเดือน เจาของที่ดิน

ก็เชื่อถือไดจัดการปลูกสรางหองแถว และขายที่ดินตามคําแนะนําของขาพเจา ราคาที่ดินสมยันัน้ขายกัน

หองละ ๒๐-๓๐ บาท และผอนใหเงินคาทีดิ่นเปนรายเดือนๆละ ๕๐ สตางคบาง เดือนละ ๑ บาท บาง แตมี

ขอสัญญาเอาไววา ผูใดซื้อแลวในกําหนด ๑ เดือน ไมทาํการปลูกหองแถวข้ึน เจาของที่ดินกลับเอาคืนเอา

ไปขายใหผูอ่ืนตอไปใหม จึงมีผูมาซ้ือที่ดินและปลูดหองแถวข้ึนมากเปนลําดับ 

 ตอมาใน พ.ศ.๒๔๗๔ ในเนือ้ที่ตามบริเวณขอบเขตที่ปราบเอาไวนี้ กบั็งเกิดเปนบานเรือนหองแถว

มากข้ึน และตลาดที่ปลูกไวนั้นก็มีประชาชนมานัง่ซื้อขายกันเปนปกแผนแนนหนา สวนรานที่นัง่ขายบริเวณ

ตลาดสดขาพเจามิไดเก็บเงินเลย ใหนัง่ขายฟรีเปนเวลา ๓ ป ขาพเจาก็ยงัไมละความพยายามไดเทีย่ว

ชักชวนพอคาคหบดีในทองถิ่นตางๆ และชักชวนพอคาในตางประเทศใกลเคียงบาง ใหมาซื้อที่ดินปลูกสราง

อาคารบานเรือนคาขายในที่นี ้และโฆษณาชวนเชื่อวาจะดําเนนินโยบาย จะขออนญุาตตอรัฐบาลต้ังบอน

ชนโค กระบือข้ึน และจะทําถนนขากชนบทน้ีไปยงัทองที่อําเภอตากใบ ทาํถนนจากชนบทสุไหงโก-ลก ไปยัง

ที่วาการอําเภอสุไหงปาดี ทาํถนนไปยงัอําเภอแวง และจะทําการขุดคลองจากแมน้าํสุไหงโก-ลก ใหเรือเขา

มาจอดไดถึงหนาสถานตํีารวจสุไหงโก-ลก และจะทาํการสรางวัดพุทธข้ึนสัก ๑ แหง จะจัดสรางโรงเรียน

ประชาบาลข้ึนสัก ๑ โรงเรียน  ใหกุลบุตรกลุธิดาไดรับการศึกษาอบรมทัดเทยีมกับชนบทอ่ืน แตสมัยนัน้เปน
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สมัยสมบูรณาญาสิทธิราช นโยบายและโครงการของขาพเจาที่จะกระทําข้ึนนัน้ ไมบรรลุผลสมประสงคดัง

จุดที่หมายในบางส่ิงบางอยาง ถูกผูมีอํานาจเหนือกดเอาไว เกรงวาขาพเจาจะเกิดมอิีทธิพลมากไป การขอ

อนุญาตต้ังบอนชนโคกระบือ การขออนุญาตตัดถนน ๓ สายนี ้และการขออนุญาตขุดคลองขาหลวงประจํา

จังหวัดไมอนญุาต คงไดกระทําแตปลูกสรางโรงเรียนช่ัวคราวข้ึน ๑ หลัง โดยทนุของขาพเจา สรางเสร็จแลว

ขอครูมาประจํา ๒ นาย เปนประวัติการณที่มีโรงเรียนข้ึนคร้ังแรกในตําบลสุไหงโก-ลก ขาพเจาเปนผูริเร่ิม

สรางข้ึนมา สวนการสรางวดัพุทธในปนี ้ทําแตเฉพาะชักชวนราษฎรคนไทยแผวถางปา ขุดตอ ปราบที่ดิน 

การถางปากวาจะเสร็จเรียบรอยเปนเวลา ๕ เดือน ส้ินป พ.ศ.นี ้

 คร้ันตอมา พ.ศ.๒๔๗๕ ขาพเจาไดชักชวนราษฎรบอกบุญเรยไรเงินคิดสรางกุฎิข้ึน ๕ หลัง สราง

ศาลาโรงธรรมข้ึน ๑ หลัง สรางโรงครัวข้ึน ๑ หลัง สรางบอน้ําข้ึน ๑ บอ และนิมนตพระสงฆในรัฐกลันตันเขา

มาอยูเปนคร้ังแรก ๑๑ รูป แตในคร้ังนัน้ในชนบทนี้คนไทยโดยมากไมคอยไดรับการศึกษาอบรมในการที่จะ

บําเพญ็กุศลตามกรณียกจิในทางศาสนา ก็ไมใครจะทําบุญใสบาตรกัน ขาพเจาตองเดินออกไปตาม

หมูบานประชุมราษฎร แสดงปาฐกถาเร่ืองบุญบาป ชักชวนจูงน้าํใจใหเกิดความเล่ือมใส บางหมูบานถึงกับ

ตองบังคับใหหุงขาวใสบาตรทุกๆวนั บางเรือนในเวลาเชาๆขาพเจาตองไปบังคับหงุขาว หงุแลวขาพเจาจะ

ชวยใสบาตรใหเอง กระทําอยูเชนนี้เปนเวลาหลายเดือน ประชาชนในตําบลนี้จะเนื่องมาจากที่เกิดความ

รําคาญขาพเจาซ่ึงรบกวนเขาอยูเสมอๆ ในเร่ืองที่บังคับใหทาํการกุศลนั้น หรือเขาเกดิความเล่ือมใสศรัทธา

ข้ึนมาเองกห็าทราบไม ตอๆมาก็ไดเหน็ประชาชนในตําบลนี้ ขยนัขันแข็งเครงครัดในการทําบุญใหทานมาก

ข้ึน วัดก็ไดต้ังถาวรมัน่คง  จงึใหชื่อวัดนี้วา วัดชลเฉลิมเขต มาจนถงึบัดนี้ และปจจุบันนี้ขาพเจาไดจดัต้ัง

โรงเรียนนักธรรมข้ึน เพื่อใหคณะสงฆไดรับการศึกษาโดยเร่ียไรจางครูสอนประจําอยูจนบัดนี ้

  ตําบลปูโยะนีม้ีพลเมืองอยูเดิม ตามสํามะโนครัวจํานวน ๕,๘๐๐ คน และภูมิประเทศของตําบลนี้

กวางขวางมทีีดิ่นสําหรับทํานาและทําสวนมาก แตราษฎรไมคอยเอาใจใสในการเพาะปลูก ทัง้บางแหงเนื้อ

ที่เปนที่ลุมน้ํา ทํานาไมคอยไดผล เพราะไมมีคูระบายน้ําไปสูลําคลอง ขาพเจาไดออกไปตามหมูบานประชุม

ราษฎร แนะนาํในการเพาะปลูกพืชผลและเล้ียงปศุสัตว บังคับใหราษฎรในครวัเรือนหนึ่งๆใหปลูกตะไคร ๕ 

กอ ปลูกขา ๕ กอ ปลูกพลู ๕ คาง ปลูกกลวย ๕ กอ ปลูกหมาก ๕ ตน ปลูกมะพราว ๕ ตน ปลูกมะเขือ ๕ 

ตน เล้ียงไก ๕ แม เล้ียงเปด ๕ แม สําหรับไดรับประทานในครัวเรือนของตนโดยไมตองวิ่งไปหาขอผูอ่ืน แต

ถาใครไมทําขาพเจาจะเอาโทษ ราษฎรก็พากันกระทาํตาม โดยความเกรงกลัวขาพเจา แตภายหลังปรากฎ
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วาผลที่ขาพเจาบังคับใหกระทํานั้น บังเกิดผลข้ึนกับเขาทกุๆคน เพราะของที่พวกเขาปลูกไวนัน้ เหลือจาก

รับประทานขายได สวนพืน้ดินทีว่างเปลาซึง่เปนที่ลุมเหมาะในการทาํนาขาว แตไมมีคูระบายน้าํออกไปลํา

คลอง ถงึฤดูฝนน้าํทวมขังยูนานๆตนขาวที่ราษฎรปกดําไวเกิดเสียหายไมไดรับผลเสมอๆทุกๆป นั้น ขาพเจา

ไดชักชวนราษฎรทุกหมูบาน พรอมกันขุดคูระบายน้ําใหไหลออกไปยังคลองสุไหงโก-ลก เปนระยะคูน้ํายาว 

๒,๗๐๐ วาเศษ น้าํที่ติดขังอยูไดระบายจนแหง ราษฎรทาํนาไดขาว เปนผลสมประสงคทุกๆปมาจนถงึบัดนี ้

 ตําบลนี้สภาพเปนตําบลใหญ มีหมูบานถงึ ๑๒ หมูบาน แตการคมนาคมไปมาหากันในตําบลไม

สะดวก ขาพเจาไดชักชวนผูใหญบาน และราษฎรชวยกนัทาํถนนข้ึนใหติดตอกันทุกๆหมูบานไปมาหากนัได

สะดวกจนไดใชรถจักรยานยนตผานไปมาหากนัได และเปนถนนถาวรปรากฏอยูแกตําบลปูโยะ ตําบลปา

เสมัสในปจจุบันนี ้

 ในตําบลนี ้ราษฎรเปนคนไทยอิสลามเปนจํานวนมาก แตการปฏิบัติตามลัทธิศาสนาของเขาไม

คอยจะเอาใจใส ขาพเจาไดชวยแนะนาํส่ังสอนในทางศาสนาอิสลามและชักชวนใหปลูกสรางสุเหราข้ึนทกุๆ

หมูบาน โดยขาพเจาออกเงนิสวนตัวของขาพเจาเองสรางใหบาง ทนุเงนิเร่ียไรปลูกสรางใหบาง ทกุๆวันศุกร

ขาพเจาไดออกตรวจตามสุเหราที่ไดสรางข้ึนนี้ เรียกรองใหคนไทยอิสลามมาทาํการละหมาดตามลัทธิ

ศาสนา สุเหราของคนไทยอิสลามที่ขาพเจาริเร่ิมสรางใหนัน้ ชนชาวอิสลามไดพรอมกนัพัฒนาเปนมสัยิดที่

สวยงามข้ึนมาเปนประวัติการณ อยูในขณะนี ้

 ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๗๖ ขาพเจาไดชักชวนผูใหญบานและราษฎรในตําบลปูโยะ ชวยกันออกไม

และจะปลูกสรางที่พกัหวัหนาสถานีตํารวจภูธรสุไหงโก-ลก ให ๑ หลัง ซึง่เปนทีพ่ักของนายรอยตํารวจอยู

เดียวนี ้และชวยขุดตอปราบดิน ในบริเวณสถานีตํารวจสุไหงโก-ลกใหราบเตียน ชวยทาํถนนในบริเวณให ๑ 

สายดวย ตอมาใน พ.ศ. ๒๔๕๘ ขาพเจาไดจัดการเร่ียไรเงินได ๔๕๐ บาท กับเร่ียไรตัวไมและจากไดเปน

จํานวนมาก จงึจัดการปลูกสรางทีพ่ักอาศัยใหพลตํารวจสถานีตํารวจสุไหงโก-ลก ปลูกเปนเรือนหองแถว

เปนจํานวน ๑๔ หอง เคร่ืองไมกลมและไมเหล่ียมผสม ฝากระดานหลังคามุงจาก พืน้ลาดปูนซีเมนต ซึ่งพล

ตํารวจไดใชเปนทีพ่ักอาศัยกนัอยูเด๋ียวนี ้

 การทาํมาหาเล้ียงชพีในการคาขายโดยมากราษฎรผูหญิงไทยอิสลามไมคอยทํางานการอาชีพ โดย

ถือวาขายของขายขนมขาวตมเปนของเลว เกิดความละอายเพื่อนฝูง เพราะตามประเพณีของเขาตองให
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สามีเปนผูทาํงานหาเล้ียง สวนผูหญิงเปนภริยานัน้มหีนาที่อยูกับบานเรือน ทําหนาทีหุ่งตมอาหารที่ทางฝาย

สามีเปนผูหามาใหถึงมือของตน ขาพเจาไดออกไปตามหมูบานเรียกราษฎรผูหญิงมาประชุม แนะนําส่ัง

สอนใหประกอบอาชีพทางการคาขาย หากใครทําขนมขาวตมไปนัง่ขายที่ตลาดของขาพเจาในวันเสาร

อาทิตยเสมอๆจนครบ ๓ เดือน ขาพเจาจะใหรางวัลคนขยัน คนละ ๓๐ บาท เพื่อทาํตัวอยางในการชักชวน

นี้ขาพเจาในภริยาของขาพเจาทาํขนมขาวตมมานัง่ขายบาง เทีย่วเดินเรขายบาง เพือ่ใหเขาเห็นวาภริยา

กํานนันายตําบลก็ยังเที่ยวเดินหาบขนมขายตามถนนได ภริยาของขาพเจากระทําเปนตัวอยางอยูเชนนี้เปน

เวลานาน ราษฎรหญิงในตําบลนี้กพ็ากนัเอาอยาง เกิดการนิยมชมชอบในการคาขายข้ึนทกุๆหมูบาน และ

เกิดการขยนัขันแข็งในการคาขายข้ึนตลอดมาจนถึงขณะนี ้

 การปกครองราษฎร ขาพเจาใหโอกาสกับราษฎรไววา หาดเขามีกิจธุระจะทาํการติดตอกับขาพเจา 

ๆ ยินดีทุกเมื่อที่จะชวยเหลือเขาไมวาที่ไหนเวลาใด หากเปนเวลาที่ขาพเจาหลับนอนก็รองเรียกได ขาพเจา

ไดเอาฆองแขวนไวหนาบาน ๑ ใบ หากราษฎรมีกิจธุระตองการพบขาพเจา ก็ใหตีฆองใบนัน้ข้ึน ไมวาเวลา

ใดตีได ต้ังแตแขวนฆองก็ไมปรากฏวาราษฎรคนใดไปตีเลย ฆองใบนัน้ก็คงแขวนอยูเฉยๆ ในป พ.ศ.๒๔๗๕ 

ประเทศสยามเปล่ียนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชมาปกครองระบอบรัฐธรรมนูญ 

ขาพเจารูสึกพอใจการปกครองระบอบนี ้เหมาะสมเปนที่พอใจของขาพเจาเปนอยางยิ่ง เพราะขาพเจาทํา

การปกครองราษฎรอยูในขณะนั้น ก็เขาหลักตรงกับระบอบอันนี้อยูกอนแลว ขาพเจาจึงชวยทําการชี้แจงให

ราษฎรทุกๆหมูบานเล่ือมใสการปกครองตามระบอบรัฐธรรมนูญ ตอมา พ.ศ. ๒๔๗๖ รัฐบาลประกาศรับ

สมัครเลือกต้ังผูแทนตําบล ขาพเจาไดสมัครเขาแขงขันเพือ่เขารับเลือกเปนผูแทนตําบลปูโยะ การสมัคร

แขงขันคร้ังนัน้มีผูสมัครรวมดวยกนั ๕ คน อาศัยคุณงามความดีของขาพเจา ซึง่ทาํไวตอประชาชนใน

ระหวางที่ขาพเจารับราชการเปนกาํนนั นายตําบลดังกลาวมาแลว ราษฎรจึงเลือกขาพเจาเปนผูแทนตําบล

ปูโยะ เมื่อขาพเจาเปนผูแทนตําบล ขาพเจาไดทําคุณประโยชนใหกับราษฎรตามหนาที่ดังกลาวตอไปนี ้

 ๑.ขาพเจาไดขอรองใหกรมรถไฟ จัดเดินรถไฟเพิม่ข้ึน ๑ ขบวน จากสถานีรถไฟยะลาไปยังสถานีสุ

ไหงโก-ลก เรียกรถไฟขบวนนี้วาขบวนกลางวัน กรมรถไฟไดจัดการเดินรถขบวนน้ีตามที่ขาพเจารองขอ 

ประชาชนผูโดยสารจึงไดรับความสะดวก 
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 ๒.ที่สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก แตคร้ังกอนมาหามีบุรุษไปรษณีย ซึง่จะทาํการเดินสงหนังสือและโทร

เลขในตลาดสุไหงโก-ลกไม ขาพเจาไดรองขอตอกรมไปรษณียโทรเลขใหมีบุรุษไปรษณียข้ึน ๑ คน กรม

ไปรษณียก็จัดใหตามที่ขาพเจารองขอ 

 ๓.ขาพเจาไดทําคํารองยืน่ตอกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหกระทรวงนี้เจรจาขอที่ดินของกรมรถไฟ

กวาง ๖๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร จะจัดการปลูกสรางเปนโรงเรียนถาวรข้ึนที่สุไหงโก-ลก กรมรถไฟก็อนุญาต

ตามที่ขาพเจารองขอ และกระทรวงศึกษาธิการใหเงิน ๑,๐๐๐ บาท มาสมทบในการปลูกสรางโรงเรียน 

ขาพเจาจัดการเร่ียไรเงินไดเปนจํานวน ๑,๗๐๐ บาท ไดทําการปลูกสรางเสร็จเรียบรอยใชเปนสถานท่ีศึกษา

เลาเรียนของกุลบุตรกุลธิดามาจนถึงบัดนี้ นับเปนประวัติการณอันสําคัญที่บุคคลขอที่ดินรถไฟมาไดเปน

กรรมสิทธิ์เด็ดขาดเชนนี ้

 ๔.ขาพเจาไดวางโครงการจัดสรางถนนจากสุไหงโก-ลก ไปยังอําเภอตากใบ ๑ สาย จากสุไหงโก-

ลก ไปยังสุไหงปาดี ๑ สาย สรางไปยังอําเภอแวง ๑ สาย และไดลงมือสรางถนนไปจดหมดเขตตําบลของ

ขาพเจาแลว ทั้ง ๓ สาย ซึ่งคํานวณระยะทางท่ีสรางแลวเสร็จเปนสายๆดังนี ้ถนนสายจากสุไหงโก-ลก ไปตอ

เขตอําเภอตากใบเปนระยะทาง ๑๖ กิโลเมตร ถนนสายสุไหงโก-ลก ไปตอเขตตําบลปะลุรู อําเภอสุไหงปาดี 

เปนระยะทาง ๖ กโิลเมตร สายสุไหงโก-ลก ไปอําเภอแวง ๖ กิโลเมตร หมดเขตตําบลของขาพเจา ถนนสาย

นี้หลวงนรกิจกาํจร นายอําเภอแวงในสมยันัน้ไดสรางมาติดตอจนสําเร็จ เปนถนนถาวรอยูในสมัยปจจุบันนี้ 

สวนถนนอีกสองสายนัน้ หากทางอําเภอตากใบและอําเภอสุไหงปาดี ทํามาติดตอเสนทาง ๒ สายนี้ จะ

กอใหเกิดการคมนาคมอันสําคัญตอไปในอนาคต สวนการคมนาคมในเขตตําบลของขาพเจานัน้ทกุๆ

หมูบานไปมาหากนัไดสะดวก 

 ๕.ขาพเจาไดยื่นคํารองตอ กระทรวงมหาดไทย ขออนญุาตต้ังบอนชนโคกระบือข้ึนในตําบลปูโยะ 

กระทรวงมหาดไทย อนุญาตใหขาพเจาต้ังบอนข้ึนไดตามขอใน พ.ศ.๒๔๗๗ จึงกระทาํใหมีบอนชนโคติด

เนื่องมาจนถงึปจจุบัน ก็โดยการริเร่ิมของขาพเจา 

 ๖.ในป พ.ศ.๒๔๗๗ ขาพเจาไดรองขอตอ พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรี(ในสมัย

นั้น) เชิญเอารัฐธรรมนูญฉบับจําลอง มาทาํการฉลองที่สุไหงโก-ลก นายกรัฐมนตรีกอ็นุญาตตามทีข่าพเจา

รองขอ ขาพเจาไดจัดใหมีงานฉลอง ๑๐ วนั ในงานฉลองรัฐธรรมนูญคร้ังนี้ รัฐบาลไดอนุญาตใหเปดการ
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พนนัประเภท ๒ มีการชนโค ชนกระบือ ชนไก ตกเบ็ด บิงโก ยงิเปา ไพเผ ไพตอง มีการชกมวยไทย ชกมวยชี

ละมลายู ริเร่ิมข้ึนเปนคร้ังแรกใน ๔ จังหวดัภาคใต ติดเนื่องกนัมาจนถึงขณะนี ้โดยที่ขาพเจาเปนผูริเร่ิมมา

กอนทั้งนั้น มกีารออกรานประกวด มกีารประกวดพืชผล ประกวดปศุสัตว ประกวดขวนแห ในงานน้ีมี

ขาราชการหวัหนากรมกองตางๆในจังหวดัพระนคร ไดพากนัมารวมงานในคร้ังนี้เปนอันมาก ปลัดกระทรวง

มหาดไทยและอธิบดีกรมโฆษณาการเปนประธานในงาน พระพิชิตบัญชาราช ขาหลวงประจําจังหวัด

นราธิวาส พระยาภูผาภักดีศรีสุวรรณประเทศวิเศษวังษา พระยาเมืองเปนกรรมการ นอกนั้นมีผูส่ือขาว

หนงัสือพมิพตางๆ งาน ๑๐ วันดําเนนิไปดวยความเรียบรอย 

 ตอมาในป พ.ศ.๒๔๘๓ ในบริเวณปาที่ขาพเจาทาํการแผวถางทาํเปนชนบทดังกลาวมาแลวนั้น 

เกิดเปนอาคารบานเรือนมีประชาชนพากนัมาอยูอยางหนาแนน จนปรากฏวามีราษฎรเขามาอยูใหม เปน

จํานวน ๖,๔๐๐ คนเศษ เมื่อรวมเขากับตําบลปูโยะ ซึ่งมอียูกอน ๕,๘๐๐ คน เปนจํานวนราษฎร ๑๒,๓๐๐ 

คน ในกลางป พ.ศ. นี้เองรัฐบาลไดแยกตําบลปูโยะ ออกเปน ๒ ตําบลโดยเอาอาณาเขตกวางยาวของปาจัน

ตุหลีทัง้หมด ที่ขาพเจาสรางเปนชนบทข้ึนเปนเขตตําบล เรียกตําบลสุไหงโก-ลก สวนเนื้อทีน่อกเขตตําบลนี้ 

คงเปนตําบลปูโยะตามเดิม ขาพเจาเปนกาํนนัตําบลสุไหงโก-ลก สวนในตําบลปูโยะไดจัดต้ังกํานนัข้ึนใหม

แทนขาพเจา ราษฎรในตําบลปูโยะมีจาํนวน ๒,๔๗๓ คน ไดทําคํารองยืน่ตอกระทรวงมหาดไทยคัดคานไม

เห็นดวยในการที่แยกตําบลปูโยะออกเปน ๒ ตําบล ทัง้ขัดขืนไมยอมใหกํานนัคนใหมปกครอง รัฐบาลจึงให

แยกตําบลปูโยะออกใหมอีกเปน ๒ ตําบล ตําบลที่แยกใหมนี้เรียกวาตําบลปาเสมสั เขตติดตอกับตําบลสุ

ไหงโก-ลกทางดานทิศเหนือ ทั้งนี้สอใหเหน็ไดวาในช่ัวระยะไมกี่ป ที่ขาพเจารับหนาทีเ่ปนกาํนนัตําบลปูโยะ

มานี ้ไดทํานุบํารุงทองถิน่ใหเกิดความเจริญข้ึน จึงมีประชาชนเขามาต้ังภูมิลําเนาเปนหลักเปนแหลง 

เพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก กระทําใหตําบลปูโยะเปนตําบลใหญจนรัฐบาลตองแบงการปกครองในตําบลเดียว

ออกเปน ๓ ตําบลได 

 ตอมาในป พ.ศ.๒๔๘๓ ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี ในปลายเดือนมีนาคม 

พ.ศ.นี้ จอมพล ป.พบูิลสงคราม ไดมาตรวจราชการถงึตําบลสุไหงโก-ลก ขาพเจาไดรองขอใหเปดเทศบาล

ตําบลสุไหงโก-ลก  จอมพล ป.พิบูลสงครามเหน็พองดวย จึงส่ังใหทําการเปดเทศบาลขึ้นในวนัที่ ๒๔ 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๓ นับเปนประวัติศาสตรที่แปลกประหลาด โดยขอต้ังเทศบาลข้ึนมานี้ขอกันดวยวาจา 

รัฐบาลไดแตงต้ังสมาชกิสภาเทศบาลผูเร่ิมเตรียมการครั้งแรก ซึ่งอายสุมาชิกภาพมกีําหนดเพียง ๒ ป ผู
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ไดรับแตงต้ังคร้ังนี้ม ีขาพเจา ขุนสรกิจกงัวาน นายนวม สุวพนัธ นายเอิบ อิสสระ นายสุวรรณ มุสิกบุตร 

นายหวัง สมัครกิจ นายจรูญ จูฑะวิภาค นายคํา สุวรรณราช นายเจะหมัด บินวาฮับ รวม ๙ นาย ขาพเจา

ไดรับเลือกเปนนายกเทศมนตรี ขุนสรกิจกังวาน นายนวม สุวพนัธ เปนเทศมนตรี 

 คร้ันตอมาในป พ.ศ.๒๔๘๖ อายุสมาชิกภาพชุดนี้ส้ินสุดลง ไดมีการเลือกต้ังสมาชกิสภาเทศบาล

กันใหม โดยประชาชนในเขตเทศบาลเปนผูเลือก ผูที่ไดรับเลือกมีขาพเจา นายนวม สุวพนัธ นายเต็น สุข

สมบูรณ นายเอิบ อิสสระ นายสุวรรณ มุสิกบุตร นายจรูญ จูฑะวิภาค นายมี ไชยสุวรรณ นายปล้ืม         

สําหสมณี นางแกว สวนเดือนฉาย รวม ๙ นาย ที่ไดรับเลือกต้ังจากประชาชน สวนสมาชิกประเภทที ่๒ มี

จํานวน ๑๒ คน ขาพเจาไดรับเลือกต้ังเปนนายกเทศมนตรี นายนวม สุวพนัธ นายปล้ืม สําหสมณี เปน

เทศมนตรี  ในกลางป พ.ศ.นี ้นางแกว สวนเดือนฉาย ไดลาออกจากสมาชิกภาพ มีการเลือกต้ังสมาชิกสภา

เทศบาลกนัใหมอีกคร้ังหนึ่ง นายแซว ผุสระ เปนผูไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาเทศบาลแทนในตําแหนง

ที่วางนั้น คร้ังตอมาในป พ.ศ. ๒๔๘๘ นายปล้ืม สําหสมณี ไดลาออกจากสมาชิกภาพไป ไดมีการเลือกต้ัง

ซอมสมาชิกสภาเทศบาลเปนคร้ังที ่๒ นายยศ นิคม ไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาเทศบาลแทนในตําแหนง

ที่วางตอไป สวนตําแหนงเทศมนตรีที่วางอยูนัน้ นายสุวรรณ มุสิกบุตร ไดรับเลือกเปนเทศมนตรีแทน   ใน

ปลายป พ.ศ.นี้  ขาพเจาไดยื่นใบลาออกจากตําแหนงนายกเทศมนตรี ขาหลวงประจําจังหวัดนราธิวาส ได

อนุญาตใหลาออกไดตามความประสงค ไดมีการเลือกนายกเทศมนตรีกันใหม สมาชิกสภาเทสบาลตําบลนี้

เลือกขาพเจา เปนนายกเทศมนตรีอีกตอไป นายเต็น สุขสมบูรณ นายเอิบ อิสสระ เปน เทศมนตรี รวมเวลา 

๗ ป ที่ไดเปดเทศบาลตําบลข้ึนในชนบทนี้ ขาพเจาไดจัดการบูรณะทองถิน่โดยจัดใหมีโรงฆาสัตวของ

เทศบาลข้ึน ๒ หลัง จัดใหมสีวมถงัเทตามแบบของเทศบาล จัดใหมีถงัขยะมูลฝอยตามแบบสาธารณะสุข 

จัดต้ังโรงเรียนเพ่ิมข้ึน ๓ แหง รวมทัง้ของเดิมเปน ๔ โรงเรียน จัดบูรณะถนนหนทางเปนคอนกรีต เปน

ถนนลาดยาง ใหสะอาดเรียบรอย จัดทาํผังเมือง และวางหลักเกณฑ ในการปลกูสรางอาคารบานเรือนของ

ราษฎรในเขตเทศบาลใหเปนระเบียบ ซึง่เวลานี้อาคารบานเรือนรานคาหนาแนนข้ึน นับวาในสมยัปจจุบันนี้

ตําบลสุไหงโก-ลก เปนแหลงการคาขายข้ึนแหงหนึง่ในประเทศไทย ซึง่เกิดเปนชุมชนอันใหญเมื่อประชาชน

เขามาอยูกับคับค่ัง ส่ิงที่จาํเปนซ่ึงเขาตองการบางอยางยังขาดอยู เชน สุสาน สนามกีฬา ทาเทียบเรือ ดังนี ้

ขาพเจาจึงไดยกที่ดินของขาพเจาใหเปนสุสานของคนไทยพุทธ สําหรับทําการเผาศพและฝงศพ กวาง ๔๕ 

วา ยาว ๗๐ วา และแบงที่ดินที่ดินที่ติดตอกับที่ดินแปลงนี้ใหกบัชนชาวจีนทําสุสานสําหรับฝงศพ กวาง ๔๕ 

วา ยาว ๗๐ วา และจับจองที่ดินปากวาง ๕๐ วา ยาว ๑๐๐ วา ยกใหคนไทยอิสลามทําสุสานสําหรับฝงศพ 
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ซึ่งปรากฏอยูในปจจุบันนี ้ขาพเจาจัดสรางทาเทยีบเรือข้ึน ณ ที่ปลายถนนประเวศนชลธีริมฝงคลองสุไหง

โก-ลก โดยที่ดินแปลงนี้เปนของขาพเจาประมาณ ๑ ไรเศษ ราคา ๒๕,๐๐๐ บาท ขาพเจายกใหเปนบริเวณ

ทาเทียบเรือของเทศบาล ซึง่ปรากฏอยูในขณะนี ้

 ขาพเจาไดจัดสรางสนามฟตุบอล สําหรับใหเปนสนามกีฬาสําหรับประชาชน และนกัเรียนใน

บริเวณหนาโรงเรียนบานสุไหงโก-ลก โดยเงินคาจางเหมากอสราง เปนเงิน ๓,๕๐๐ บาท เงนิจํานวนนี้เปน

เงินสวนตัวของขาพเจา อุทศิใหเปนสาธารณประโยชน ซึ่งปรากฏเปนสนามฟุตบอลเปนมาตรฐานอยูใน

ปจจุบันนี ้

 คร้ังวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ขาพเจาไดรับเลือกต้ังเปนผูแทนราษฎรจังหวัดนราธวิาส 

ขาพเจาไดลาออกจากตําแหนงนายกเทศมนตรี เพื่อไปปฏิบัติหนาที่ผูแทนราษฎรตอไป สวนตําแหนง

นายกเทศมนตรี เมื่อขาพเจาลาออกไปแลวนัน้ นายเอิบ อิสสระ ไดรับเลือกเปนนายกเทศมนตรีบริหาร

ราชการสวนทองถิ่นแทนขาพเจาตอไป 

 เมื่อขาพเจาไดรับเลือกเขาไปเปนผูแทนราษฎร นั้น ขาพเจาไดเสนอใหรัฐบาล ยกฐานะตําบลสุไหง

โก-ลก ข้ึนเปนอําเภอ เพราะตําบลนี้ต้ังอยูชายแดนติดตอกับตางประเทศ และมีเทศบาลตั้งอยูแลว รัฐบาล

สมัยนัน้เห็นพองตามที่ขาพเจาเสนอ จึงต้ังเปนกิง่อําเภอข้ึนมากอน คร้ันตอมาจึงต้ังเปนอําเภอซ่ึงปรากฏอยู

ในขณะนี้ เปนประวัติการณที่ต้ังอําเภอข้ึน โดยที่ขาพเจาเสนอขอจากรัฐบาลมา 

 คร้ันตอมาในป พ.ศ.๒๔๙๐ อายุสมาชิกภาพของผูแทนราษฎร ส้ินอายตุามวาระแหงรัฐธรรมนูญ 

ขาพเจากลับมายังภูมิลําเนาเดิมตําบลสุไหงโก-ลก ใหจัดการสรางสวนสนุกข้ึน ใชชื่อวา “สวนวงศ

สุขารมณ” ในสวนสนุกที่สรางข้ึนมานี้ มกีารมหรสพตางๆหามาแสดงในเวลากลางคืน มีรําวง มีระบําศิลป

นายหร่ังเรืองนาม มีลิเก มหีนงัสด มมีะโยง มมีโนราห มีหนงัตะลุงไทยและมาลายู มีบังซาหวัน มลํีาตัดไทย 

มีลําตัดแขก (ลิเกฮูลู) มีภาพยนตรฉายประจํา มีรถไตถงั มีชงิชาสวรรค มีการชกมวยเปนประจําทกุคืน สวน

มหรสพนั้นผลัดเปล่ียนกนัมาแสดง เวลากลางวัน มีการชนโคชนกระบือ ชนแกะ ชนไก แขงขันกีฬาฟุตบอล 

มีทีมฟุตบอลตามทองที่ตางๆมาแขงขัน ประชาชนพลเมืองตามทองที่ตางๆตลอดถึงตางประเทศตลอดถึง

ตางประเทศกลันตันพากันหล่ังไหลเขามาดูงาน ทั้งกลางวนักลางคืน เปนงานประจําวันเพื่อเปนการพักผอน

หยอนใจของประชาชน เกบ็คาผานประตูเขาชมคนละ ๓ บาท ซึ่งสมยันัน้ไมมี ณ ทีใ่ดที่จะคิดทําสวนสนุก
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จัดงานอยางนีข้ึ้นมาเลย ขาพเจาเปนผูริเร่ิมข้ึนมาในประเทศไทยเปนคนแรก ประชาชนบังเกิดนยิมชมชอบ

ดูงานแบบนี้กนัอยางคับค่ัง ตอมาทางราชการจังหวัดปตตานี เรียบแบบงานจากขาพเจา ไปจัดงานประจําป

ข้ึนในจังหวัดนัน้ นับเปนมือที ่๒ จากขาพเจา ตอมาก็บังเกิดความนิยมจัดงานแบบของขาพเจานี้ ข้ึนมาเปน

การแพรหลาย และบางทองที่จัดเปนงานประจําปกนัเปนประเพณีอยู ณ บัดนี ้

 คร้ันตอมาในป พ.ศ.๒๔๙๒ มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลกันใหมอีก ขาพเจาสมัครเขาทําการ

แขงขันไดรับเลือกจากประชาชนในตําบลนี้เปนสมาชิกสภาเทศบาล และรับเลือกจากสมาชิกสภาเทสบาล

ใหดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลสุไหงโก-ลก ขาพเจาเขามาบริหารราชการทองถิน่ในคร้ังนี ้

ไดแตงต้ังให นายวีระ วัชรีวงศ ธ อยธุยา เปนเทศมนตรี นายพรอม หิรัญศรี เปน เทศมนตรี 

 ในป พ.ศ. ๒๔๙๓ ขาพเจาไดเรียกพอคาจีน ซึง่ต้ังบานเรือนอยูในทองถิ่นตําบลสุไหงโก-ลก ประชุม

ที่บนเวทีรําวง ใหสวนวงศสุขารมณ ชักชวนพอคาจีนคิดสรางศาลเจาในตําบลสุไหงโก-ลก เมื่อทําการสราง

เสร็จแลวใหไปเชิญเอาเจาแมมาโพ ซึง่เปนเจาแมที่มีอภินิหารอนัศักด์ิสิทธิ์ เดิมประดิษฐานอยูบนภูเขาเมอืง

ลิซอ กิ่งอําเภอโตะโมะ มากอนประมาณ ๑๐๐ ปเศษ และมีผูโยกยายพาล้ีภัยสงครามโลกคร้ังที่ ๒ ลงมา

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ เอามาไวที่สามแยก ตําบลกายูคละ เมื่อประชุมชักชวนพอคาจีนตางคนตางมคีวามยนิดี 

และมีความพอใจกันเปนอันมาก จึงต้ังคณะกรรมการข้ึนมาจัดหาเงนิปลูกสรางศาลข้ึน ขาพเจาผูชกัชวนได

ออกเงนิใหเปนตัวอยางกอนมอบใหคณะกรรมการเปนเงิน ๑,๕๐๐ บาท ตอไปมีพอคาคนจีนชวยออกเงนิ

คนละมากๆทาํการปลูกสรางศาลเจาข้ึนมาจนสําเร็จ และไปเชิญเอาเจาแมมาโพมา การที่มีศาลเจาข้ึนใน

ตําบลนี้ ขาพเจาเปนผูริเร่ิมใหมีข้ึนมาเปนประวัติการณ 

 ขาพเจาไดเขาบริหารราชการสวนทองถิน่ในคร้ังนี ้ขาพเจาไดจัดการปลูกสรางที่ทาํการเทศบาลข้ึน 

ซึ่งเปนทีท่ําการเทศบาลปรากฏอยูในปจจบัุน คร้ังตอมา ขาพเจาไดรายงานเสนอตอรัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาธิการ ขอใหต้ังโรงเรียนช้ันมธัยมศึกษาข้ึนในทองที่อําเภอสุไหงโก-ลก เปนอําเภอแรกใน

จังหวัดนราธิวาส ที่ต้ังโรงเรียนมธัยมข้ึนมา แตคร้ังแรกต้ังข้ึนมานี้ใหมีเพยีงชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๓ เทานัน้ 

ตอมา นายเอิบ อิสสระ ไดรับเลือกเปนผูแทนราษฎรจังหวัดนราธวิาส ไดเสนอขอจากรัฐบาลใหมถีงึชั้น

มัธยมศึกษาปที่ ๖ ซึง่อนุชนไดศึกษากันอยูในปจจุบันนี ้
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 คร้ังตอมาขาพเจาไดมีหนังสือไปขอให กรมไปรษณียโทรเลข เปดที่ทาํการไปรษณียโทรเลขข้ึนใน

ตําบลสุไหงโก-ลก กรมไปรษณียเหน็พองตามที่ขาพเจาเสนอไปนั้น ไดขอใหขาพเจาจัดหาสถานทีสํ่าหรับต้ัง 

ที่ทาํการใหเปนการช่ัวคราวกอน ขาพเจาไดเชาหองแถวของนายกล่ัน สามนกฤษณะให ๑ หอง โดยขาพเจา

ไดออกเงินสวนตัวใหคาแปะเจ๊ียะกับเจาของหองไป เปนเงนิ ๗๐๐ บาทถวน กรมไปรษณีย จึงไดทําการเปด

การไปรษณียโทรเลข ข้ึนในทองที่อําเภอสุไหงโก-ลก เปนคร้ังแรก ณ หองแถวนี้เปนประวัติการณ คร้ังตอมา

กิจการส่ือสารการไปรษณียโทรเลขที่ต้ังข้ึนมาในทองทีน่ี้ เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว กรมไปรษณียโทรเลข 

จึงไดจัดสรางที่ทาํการไปรษณียเปนอาคารของตนเองข้ึนมาในที่ดินของกรมรถไฟ ซึง่ปรากฏอยูในปจจุบันนี ้

 ตอมาขาพเจาไดมีหนังสือไปยังกระทรวงสาธารณสุข ขอใหต้ังสุขศาลาชั้น ๑ ข้ึนในตําบลสุไหงโก-

ลก กระทรวงสาธารณสุขเหน็ดวยตามที่ขาพเจาเสนอใหจัดต้ังสุขศาลาช้ัน ๑ ข้ึน ขาพเจาไดชวยจัดการหา

เงินทนุสรางสุขศาลา โดยอนุญาตใหจัดงานข้ึนในสวนวงศสุขารมณ ๗ วนั ๗ คืน เก็บเงนิรายไดคาผาน

ประตูไดเงินประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาทเศษ ไดจัดการปลูกสรางสุขศาลาชั้น ๑ ข้ึน ซึง่มปีรากฏอยูในปจจุบัน 

 ตอมาขาพเจาไดมีหนังสือไปถึงกระทรวงมหาดไทยขอใหรัฐบาลจัดต้ังการประปาข้ึนในตําบลสุไหง

โก-ลก เพื่อใหประชาชนไดบริโภคน้ําสะอาดบริสุทธิ์ รัฐบาลเหน็พองตามที่ขาพเจาเสนอจึงใหเงนิ

งบประมาณมาสรางเปนเงิน ๑ ลานแปดแสนบาท ซึง่ปรากฏอยูในปจจุบันนี ้

 ขาพเจาเสนอความคิดเหน็ เสนอแนะให คุณเทียน อัชกุล ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส ใหขอไปยัง

รัฐบาล ต้ังโรงพยาบาลข้ึนในตําบลสุไหงโก-ลก โดยใหเหตุผลวา ทัง้สองอําเภอนี้ต้ังอยูชายแดนติดตอกับ

ประเทศมาเลเซีย (กลันตัน) คืออําเภอสุไหงโก-ลก อําเภอแวง ทั้งที่ ๒ อําเภอนี้ มพีลเมืองประมาณ 

๕๐,๐๐๐ คนเศษ เวลาเจ็บปวยข้ึน กพ็ากนัออกไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลที่เมอืงกลันตันอยูเสมอ 

เปนการเสียหายแกรัฐบาลของเราในดานนโยบายทางการเมืองใน ๔ จังหวัดภาคใต คุณเทียน อัชกุลเหน็

ดวยกับความคิดเห็นที่ขาพเจาเสนอแนะ จึงไดพยายามวิ่งเตนติดตอกับรัฐบาลขอต้ังโรงพยาบาลข้ึนใน

ทองที่อําเภอสุไหงโก-ลก  ซึ่งประชาชนพลเมืองทัง้ ๒ อําเภอไดอาศัยเปนสถานที่รักษาพยาบาล บําบัด

โรคภัยไขเจ็บอยูปจจุบันนี้ พลเมืองทัง้ ๒ อําเภอนี้รูสึกเปนหนี้บุญคุณของคุณเทียน อัชกุล ผูวาราชการ

จังหวัดนราธิวาส ในสมัยนั้นอยูเปนอันมาก 
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 ตามที่ขาพเจาไดทําการเบิกปาและจัดสรางเปนชนบทสุไหงโก-ลก ข้ึนมา ตามสภาพอันเปน

ประจักษพยานดังกลาวมาขางตนนัน้ ทานทั้งหลายคงจะเห็นไดวาขาพเจาผูบุกเบิกปา ทาํใหเปนบานเมือง

ข้ึนมาไดนัน้ จะตองใชกําลังทรัพยกําลังสมอง โดยใชสติปญญา กําลังความคิด ตองตรากตรําอยางหนกั

มาแลวอยางใดบางนั้น สภาพทางดานวัตถุที่เกิดข้ึนในทองถิ่นนี้ ตามทีก่ลาวอางมานัน้เปนส่ิงใหทาน

พิจารณาเองวา ขาพเจามีภาระหนักเพียงใด ที่พยายามปลุกปลํ้าใหชนบทสุไหงโก-ลก เปนบานเมืองที่

เจริญข้ึนมา ทดัเทียวกับชนบทท่ีเขามีความเจริญมากอนแลวนัน้ แตโดยที่เจตนารมณของขาพเจา ตองการ

ใหพลเมืองที่อาศัยอยูในทองถิ่นนี้ ใหบังเกดิความสุขทัง้ทั่วหนากนัจึงนับวาเปนโชคดีอยูเสมอที่ขาพเจา

เสนอความคิดเห็น เสนอขออะไรเขาไป ซึ่งจะบังเกิดประโยชนกบัประชาชนสวนรวมในทองทีน่ี้ ทางรัฐบาล

ทุก๕ระเหน็พองดวยและเปนผลสําเร็จตามที่เสนอขอไปนั้นทุกคร้ัง จึงขอขอบพระคุณคณะรัฐบาลทุกสมยั

แทนประชาชนพลเมืองในทองถิ่นนี้ไว ณ ที่นี้ดวย 

(นายวงศ ไชยสุวรรณ ไดบันทึกและตีพมิพ เมื่อวนัที ่๒๐ เมษายน ๒๔๙๓) 
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ตราประจําเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

 ตามประจําเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ไดคิดสรางข้ึนในป พ.ศ.๒๔๘๓ โดยนายวงศ ไชยสุวรรณ 

นายกเทศมนตรีสมัยนั้น เปนผูคิดประดิษฐข้ึน โดยมีความหมายดังตอไปนี้ 

 พระนารายณ ใหหมายถึงพระนารายณ ๔ กร  ที่อวตารใหบังเกิดข้ึนในประเทศไทย ซึง่มี

ความสามารถที่จะปกปองคุมครองประเทศไทยไวจากประเทศลาเมืองข้ึนไวไดราวกับปาฏิหาริย 

 นาค หมายถงึคําที่มาจากภาษาทองถิ่นนราธิวาสวา “นาฆอ” แปลวา นาค 

 ส่ีพระกรของพระนารายณ คือ 

 พระกรซายบน ถือคบเพลิง หมายถงึเทศบาลจะสงเสริมการศึกษา 

 พระกรซายลาง ถือแผนที่ประเทศไทย หมายถงึเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อยูทางใตสุดของประเทศ

ไทย 

 พระกรขวาบน ถือหนังสือ หมายถงึสนธิสัญญา ซึ่งประเทศไทยไดหลุดพนจากภาษีรอยชัก ๓ ใน

สมัยกอน 

 พระกรขวาลาง อุมพานรัฐธรรมนูญ หมายถึงเทศบาลเทิดทนูรัฐธรรมนูญเหนือส่ิงอ่ืนใด 
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ทําเนียบนายกเทศมนตรีตําบลสุไหงโก-ลก 

ลําดับที ่ ชื่อ - นามสกลุ ระยะเวลาดํารงตําแหนง 

๑ นายวงศ  ไชยสุวรรณ พ.ศ. ๒๔๘๓ – ๒๔๘๙ 

๒  นายเอิบ  อิสสระ พ.ศ.๒๔๘๙ – ๒๔๙๒ 

๓ นายวงศ  ไชยสุวรรณ พ.ศ. ๒๔๙๒ – ๒๔๙๖ 

๔ นายวนิิจ สิมศิริวงศ พ.ศ.๒๔๙๖ – ๒๕๐๐ 

๕ นายเอ้ือน สุนทรเกศ พ.ศ.๒๕๐๐ – ๒๕๐๑ 

๖ นายเอิบ อิสระ พ.ศ.๒๕๐๑ – ๒๕๐๑ 

๗ นายวงศ  ไชยสุวรรณ พ.ศ.๒๕๐๑ – ๒๕๐๔ 

๘ นายเอ้ือน สุนทรเกศ พ.ศ.๒๕๐๔ – ๒๕๑๐ 

๙ นายถาวรณ ไชยสุวรรณ พ.ศ. ๒๕๑๑ – ๒๕๑๔  

๑๐ นายประจวบ พัฒกุล พ.ศ.๒๕๑๔ – ๒๕๑๔ 

๑๑ นายถาวรณ  ไชยสุวรรณ พ.ศ.๒๕๑๔ – ๒๕๑๕ 

๑๒ นายอรุณ วีระเดชาพล พ.ศ.๒๕๑๕ – ๒๕๑๗ 

๑๓ นายอรุณ วีระเดชาพล พ.ศ.๒๕๑๗ – ๒๕๒๓ 

๑๔ นายอรุณ วีระเดชาพล พ.ศ.๒๕๒๓ – ๒๕๒๘ 

๑๕ นายชลิต อิสระ พ.ศ.๒๕๒๘ – ๒๕๓๓ 

๑๖ นายสวนิ วฒุภูิมิ พ.ศ.๒๕๓๓ – ๒๕๓๓ 

๑๗ นายพิบูลย พงศธเนศ พ.ศ.๒๕๓๓ – ๒๕๓๘ 

๑๘ นายนิเมธ พรหมพยัต พ.ศ.๒๕๓๘ – ๒๕๔๓ 

๑๙ นางเรณู  บุญครองเขต พ.ศ.๒๕๔๓ – ๒๕๔๕ 

๒๐ นายนิเมธ  พรหมพยัต พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๔๖ 

๒๑ นายพิบูลย พงศธเนศ พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๔๖ 

ทําเนียบนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก 

๑ นายพิบูลย พงศธเนศ พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๕๑ 

๒ นางสุชาดา พนัธนรา พ.ศ.๒๕๕๑ – ปจจุบัน 
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ทําเนียบปลัดเทศบาลตําบลสุไหงโก-ลก 

ลําดับที ่ ชื่อ - นามสกลุ ระยะเวลาดํารงตําแหนง 

๑ นายอนนัต  สุวรรณราช พ.ศ.๒๔๘๖ – ๒๔๘๗ 

๒ นายสุข บุญชวย พ.ศ.๒๔๘๗ – ๒๕๐๔ 

๓ นายถวิล ไพรสณฑ พ.ศ.๒๕๐๔ – ๒๕๐๙ 

๔ นายถนัด ชางชุม พ.ศ.๒๕๐๙ – ๒๕๑๖ 

๕ นายชด แสงตาย พ.ศ.๒๕๑๖ – ๒๕๑๘ 

๖ นายปรีชา ลวณะวณิช พ.ศ.๒๕๑๙ – ๒๕๑๙ 

๗ นายวิชัย พิศาลผล พ.ศ.๒๕๑๙ – ๒๕๒๐ 

๘ นายภักดี พทิกัษนราธรรม พ.ศ.๒๕๒๐ – ๒๕๒๑ 

๙ นายวิโรจน นามสินธ พ.ศ.๒๕๒๑ – ๒๕๒๔ 

๑๐ นายคณิต จารวรรณ พ.ศ.๒๕๒๔ – ๒๕๒๕ 

๑๑ นายสนทิ จกัรวรรดิ พ.ศ.๒๕๒๕ – ๒๕๒๘ 

๑๒ นายระมล มนตแกว พ.ศ.๒๕๒๘ – ๒๕๓๑ 

๑๓ นายสมมาตร อดุลพันธ พ.ศ.๒๕๓๑ – ๒๕๓๑ 

๑๔ นายมานิต บุญสนอง พ.ศ.๒๕๓๑ – ๒๕๓๒ 

๑๕ นายจิตติ ยัง่ยนื พ.ศ.๒๕๓๒ – ๒๕๓๕ 

๑๖ นายพิชยั เพ็งหน ู พ.ศ.๒๕๓๕ – ๒๕๓๖ 

๑๗ นายจิตติ ยัง่ยนื พ.ศ.๒๕๓๖ – ๒๕๓๖ 

๑๘ นางประณีต ถาวร พ.ศ.๒๕๓๖ - ๒๕๔๐ 

๑๙ นายสมปอง พุมนุม พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๔๒ 

๒๐ นายเกรียงศักด์ิ สุเมธอมรรัตน พ.ศ.๒๕๔๒ – ๒๕๔๓ 

๒๑ นางประณีต ถาวร พ.ศ.๒๕๔๓ - 

ทําเนียบปลัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

๑ นางประณีต ถาวร พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๔๙ 

๒ นายนพพล ถ้าํเจริญ พ.ศ.๒๕๔๙ – ปจจุบัน 
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ประวัติการจัดต้ังเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

เทศบาลตําบลสุไหงโก-ลก ไดรับการประกาศจัดต้ังเปนเทศบาลตําบลสุไหงโก-ลก  ใน

วันที่  24  มิถุนายน 2843  มีพ้ืนที่  22  ตารางกิโลเมตร    ตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกา

เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลไปทางทิศเหนือ เขตตําบลปาเสมัส อําเภอสุไหงโก-ลก 0.5 ตาราง

กิโลเมตร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมท่ี 83 ตอนท่ี 21 ลงวันที่ 5 มีนาคม 

2509 รวมพื้นที่ 22.5 ตารางกิโลเมตร  
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ตอมาไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2547 

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลเปนเทศบาลเมือง 
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ภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ต้ังอยูระหวางเขาตะเว เขาลี
แป และเขาบาดูตาโมง ไปจรดแมน้ําสุไหงโก-ลก ซึ่งกั้นระหวางเขตแดนของประเทศไทยกับ
รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย พ้ืนที่สวนใหญเปนที่ราบและท่ีราบลุมตํ่ากวา 50 เมตร สภาพพ้ืนที่
เปนลอนคลื่นสูงๆตํ่าสลับกันไป และมีพ้ืนที่ราบอยูริมฝงแมน้ําโก-ลก ซึ่งมีพ้ืนที่อยูสูงกวา
ระดับน้ําทะเลปานกลางเฉลี่ย 10-14 เมตร พ้ืนที่สวนใหญประมาณรอยละ 80 ยังคงเปนพ้ืนที่
เกษตรกรรม พ้ืนที่วางเปลา และพื้นที่สาธารณะ และที่เหลืออีกประมาณรอยละ 20 จะเปนที่อยู
อาศัยหนาแนนมาก ปานกลาง นอยและอื่นๆ โดยยานชุมชนหนาแนนและเขตพาณิชยกรรม จะ
อยูทางดานทิศตะวันออกคอนไปทางเหนือ ของพ้ืนที่ สวนพ้ืนที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลางจะ
อยูตอเนื่องกับชุมชนหนาแนนมากไปตามแนวถนน และชุมชนหนาแนนนอยจะอยูบริเวณดาน
นอก กระจายกันไปตามแนวทางหลวงแผนดิน หมายเลข 4050 และ 4057 โดยสวนใหญยัง
เปนพ้ืนที่เกษตรกรรม 
ลักษณะธรณีสัณฐานวิทยา 
 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เปนพ้ืนที่ของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งต้ังอยูหางจากแนวที่เปน
ศูนยกลางการเกิดแผนดินไหว โดยกรมทรัพยากรธรณีไดกําหนดไววาเมื่อพิจารณาตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยกรมโยธาธิการและผัง
เมือง กระทรวงมหาดไทยแลว กําหนดใหบริเวณจังหวัดนราธิวาสอยูในเขตปลอดแผนดินไหว 
(Aseismic Zone) 

          สภาพพ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองสุไหง-ลก จะเปนที่ลุม ลาดเอียงสูแมน้ําสุ

ไหงโก-ลก ซึ่งเปนแหลงน้ําธรรมชาติที่กั้นพรมแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย 

ตนน้ําอยูในทองที่อําเภอแวงไหลผานอําเภอสุไหงโก-ลก ไปลงอาวไทยท่ีอําเภอตากใบ มีความ

ยาวประมาณ 103 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนที่ตางๆ ดังน้ี 

                ทิศเหนือ      ติดตอตําบลปาเสมัส อําเภอสุไหงโก-ลก  ความยาว

ประมาณ  6.4  กิโลเมตร                 

                 ทิศใต               ติดตอตําบลกายูคละ   อําเภอแวง   ความยาว
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ประมาณ  4.3  กิโลเมตร                 

                 ทิศตะวันออก  ติดตอแมน้ําโก-ลก  (พรมแดนไทย-มาเลเซีย)  ความ

ยาวประมาณ  8.6 กิโลเมตร                 

                 ทิศตะวันตก  ติดตอตําบลริโกและตําบลปะลุร ูอําเภอสุไหงปาดี  ความ

ยาวประมาณ 4.1 กิโลเมตร 

ลักษณะภูมิอากาศ 

 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ต้ังอยูทางตอนใตของแหลมมาลายู มีลักษณะสภาพ

ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน สภาพพื้นที่มีความแตกตางไมมากนักระหวางฤดูกาล คือมีเพียง 

2 ฤดู คือฤดูรอนกับฤดูฝน โดยฤดูรอนจะอยูระหวางเดือน กุมภาพันธ ถึงกลางเดือน พฤษภาคม 

เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉยีงใต ซึ่งเปนลมรอนที่พัดจากทะเลจนีใต จึง

ทําใหอากาศโดยทั่วไปรอนขึ้น โดยจะรอนมากที่สุดในเดือนเมษายน แตก็ไมรอนอบอาวเทากับ

จังหวัดที่อยูในประเทศไทยตอนบน ฤดูฝนสามารถแบงออกไดเปน 2 ชวง เนื่องจากไดรับ

อิทธิพลของลมมรสุม ไดแกชวงที่ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งหอบเอาไอน้ํา

และความชุมชื่นจากทะเลฝงอันดามัน และมหาสมุทรอินเดีย เขามาทําใหมีฝนตกชุก ฝนที่ตก

สวนใหญจะเปนชวงบายถึงคํ่า ในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม อีกชวงหนึ่งเปนชวงที่

ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพาความชื้นจากอาวไทยเขามา ทําใหมี

ฝนตกชุกระหวางเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน มกราคม ซึ่งจะทําใหมีฝนตกหนักถึงหนกัมากเปน

แหงๆ และเปนสาเหตุทีท่ําใหเกิดอุทกภัยในทุกป อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ประมาณ 27-29 อาศาเซน

เซียส     (อุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าสุดอยูที่   22-23 องศาเซนเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด  อยูที่ 31-

32 องศาเซนเซียส) 

 

 



เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  หนา 30 

 

การต้ังถ่ินฐานและการประกอบอาชีพของประชากร 
                      เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก แมจะมีพ้ืนที่ 22.5 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่

ผังเมืองรวมประมาณ 25.63 ตารางกิโลเมตร แตการต้ังถิ่นฐานของประชากรจะกระจุกตัวใน

ยานชุมชนหลังสถานีรถไฟ ต้ังแตดั้งเดิม ซึ่งประกอบการพาณิชย และธุรกจิบริการตาง ๆ รอบ

นอกเปนที่อยูอาศัย และประกอบอาชีพการเกษตร เชน ทําสวนยาง สวนผัก สวนผลไม 

หัตถกรรมในครัวเรือน เชน ทําผาบาติก ปกดวยจักร รับจางท่ัวไป ฯล 

  สภาพทางโครงสรางพ้ืนฐาน 

          สุไหงโก-ลก หางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 1,200 กิโลเมตร การเดินทาง
ระหวางจังหวัดปจจุบันมีความสะดวกมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งทางรถไฟสุไหงโก-ลกเปนจุดตน
ทางและปลายของรถไฟสายใตหลายขบวน ทางรถยนตถนนไดรับการปรบัปรุงใหเปน 4 
ชองทางจราจรเกือบตลอดสาย ทางอากาศสามารถข้ึนเครื่องบินไดที่สนามบินนราธิวาส (บาน

ทอน อําเภอเมืองนราธิวาส)  
          ในเขตเทศบาลมีรถรับจางท้ัง 2 แถว และรถตูว่ิงระหวางอําเภอและจังหวัด รถ
โดยสารระยะไกลไปกรุงเทพฯ บริษัทขนสงจะเปนผูดําเนินการมีทั้งรถปรบัอากาศชั้น 1 ชั้น 2 
และ V.I.P สวนการสัญจรภายในเขตมีเฉพาะรถจักรยานยนตรับจางท่ีจอดรอผูโดยสารตามจุด
ตาง ๆ ประมาณ 120 จุด คลุมพ้ืนที่จํานวนประมาณ 2,000-3,000  คัน มีทั้งประเภทยึดเปน
อาชีพประจําและรับจางเปนบางเวลา แตละคิวจะมีเส้ือกั๊กและหมายเลขกํากับ(สภ.อ. อําเภอสุ
ไหงโก-ลก เปนผูกําหนด) เรื่องรถจักรยานยนตรับจางแมจะมีความสะดวกรวดเร็วสําหรับ
ผูโดยสารแตเปนจุดออนอยางหน่ึงของการทองเท่ียว โดยเฉพาะอยางยิ่งความปลอดภัยและ
ความสะดวกของนักทองเท่ียวที่เปนหมูคณะหรือผูมีสัมภาระ ซึ่งผูที่เกี่ยวของทุกฝายจําเปนตอง
หาแนวทางแกไขใหเกิดประโยชนแกทองถิ่นโดยรวม จากปริมาณรถท่ีขับเคลื่อนโดย
เครื่องยนตมีมากข้ึนทําใหสามลอพวงขาง ซึ่งใชแรงคนลดลงจนเกือบจะไมมีผูประกอบการแลว
จะเห็นอยูบางเฉพาะท่ีดานพรมแดนซ่ึงรอรับผูโดยสารระยะใกลๆ   
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ขอมูลดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

         1. ถนน ในเขตเทศบาลทั้งส้ิน 111 สาย  

  - ถนนแอสฟลทติก จํานวน 20 สาย 

  - ถนนลาดยาง จํานวน 89 สาย 

  - ถนนลกูรงั จํานวน 2 สาย 

                        ในสวนของถนนหนทาง สวนใหญไดพัฒนาปรับปรุงไปแลว โดยเฉพาะระบบ
ระบายนํ้าซ่ึงจะตองดําเนินปรับปรุงควบคูกันไป เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีถนน ตรอก ซอย 
เปนจํานวนมาก สวนใหญคับแคบ การจราจรคับค่ัง จึงตองจัดการเดินรถทางเดียวในถนนบาง
สาย อนาคตจําเปนตองตัดถนนสายใหมเปนถนนขนานกับทางรถไฟ หรือถนนเลี่ยงเมือง 
เพ่ือใหการจราจรไมคับค่ังในยานชุมชนมากเกินไป 

          2 .สะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ จํานวน 5 แหง 

                 3 .ขอมูลดานไฟฟา ไฟฟาท่ีบริการในเขตเทศบาลเปนของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
สวนเทศบาลรับผิดชอบในสวนของไฟฟาสาธารณะ 

  - ไฟฟาสาธารณะ (ไฟฟาสองสวาง) จํานวน 1,800 จุด ตองการติดต้ังเพ่ิมเติม
อีก  50 จุด 

        4. ขอมูลการประปา  ประปาในเขตเทศบาลเปนของการประปาสวนภูมิภาค ซึ่ง
จายทั้งเขตอําเภอสุไหงโก-ลกและอําเภอแวง โดยใชแหลงนํ้าจากแมน้ําสุไหงโก-ลก 

  - จํานวนผูใชน้ํา พ.ศ. 2546 =  จํานวน 5,866 คน 

  - จํานวนผูใชน้ํา พ.ศ. 2547 =  จํานวน 6,005 คน 

            - จํานวนผูใชน้ํา พ.ศ. 2548 =  จํานวน 6,441 คน 
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            - จํานวนผูใชน้ํา พ.ศ. 2549 =  จํานวน 7,900 คน 

            - จํานวนผูใชน้ํา พ.ศ. 2550 =  จํานวน 8,100 คน 

              5.โทรศัพท โทรศัพทในเขตสุไหงโก-ลกใหบริการ 4 ชุมสาย อยางท่ัวถึง
นับเปนการบริการท่ีทันสมัยทั้งโทรศัพทและสาธารณะ 
          6.วิทยุกระจายเสียง มีสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ เอ็ม 1 สถานี คือสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยสุไหงโก-ลก นอกจากน้ียังมีระบบสงเสียงตามสายของ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกเองในการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารตางๆ  

               7 .พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยจากน้ําทวม 

 จากภาวะฝนตกหนักในชวงกลางเดือนธันวาคม ปรากฏวาไดเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ริมฝง
แมน้ําโก-ลกตอเนื่องมาจนถึงบริเวณถนนเจริญเขต ไดแกถนนวิถีอุทก ซอยแยกตางๆของถนน
เจริญเขตและมีชุมชนตางๆถูกน้ําทวมและตองอพยพประชาชน ไดแก ชมุชนหัวสะพาน ชุมชน
ทากอไผ ชุมชนทาประปา ชุมชนบือเร็ง ชุมชนโปฮงยามู และชุมชนทาโรงเลื่อย และยังมีชุมชน
ที่ถูกน้ําทวมแตไมตองการอพยพประชาชน ไดแกชุมชนหลังดาน ชุมชนเจริญสุข และชมุชนปา

โงเปาะเส็ง นอกจากน้ียังมีบริเวณท่ีถูกน้ําทวมเปนประจําก็คือบริเวณศาลเจาแมโตะโมะ       

 

สภาพทางเศรษฐกิจ 

          1  การเกษตรกรรม  ในเขตเทศบาลเปนประเภทสวนผลไม เชน มะมวง เงาะ 

ทุเรียน มังคุด ลองกอง สวนยางพารา เปนตน           
          2 การอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
สวนใหญเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ไดแก อุตสาหกรรมบรกิาร อุตสาหกรรมการผลติ ราน
ซอมรถยนต ซอมเครื่องไฟฟา รานผลิตอาหาร ประเภทขนมและเสนกวยเต๋ียว อุตสาหกรรมทํา
บะหม่ีสําเร็จรูปและขนมปงปอนด  และอื่นๆ              
          3 ธุรกิจการคาและบริการภายในจังหวัด  เปนการคาปลีกและการคาสงตามปกติ 
ซึ่งมีทั้งสวนท่ีเปน นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา  
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          4 การคาชายแดน ปจจุบันสภาพโดยรวมอยูในภาวะปกติ ซึ่งมูลคาสินคานําเขา-
สงออก แตละปนับพันลานบาท ซึ่งแยกเปนสินคานําเขาและสินคาสงออก 10 อันดับ ดงัน้ี 
สถิติสินคานําเขา 10 อันดับ ปงบประมาณ 2550 

                 1.ไมแปรรูป,ไมหมอน,ไมไสกบ 
                 2.บิสกิต,เวเฟอร,แวฟเฟล,มัมสเบคคุกกี้,ขนมปงอบกรอบ 
                 3.หนังโคหมักเกลือ 
                 4.เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ 
                 5.กาแฟปรุงสําเร็จ 
                 6.เสื้อผาเกาใชแล 
                 7.ผลิตภัณฑเสริมอาหารตราไบโอสเปรย 
                 8.เครื่องตัดหญาแบบสะพายขาง 
                 9.มะพราวผลสดท้ังลูก 
                 10.ประตูไมสําเร็จรูป  

              สถิติสินคาสงออก 10 อันดับปงบประมาณ  2550 

                 1.อาหารกุง 

                 2. ยางแผนดิบ,เศษยางจากตนยาง 

                 3.กาซปโตรเลียมเหลว 

           4. หนังโค-หนังกระบือ (ฟอกสมบูรณแลว) 

                 5.ผาฝาย 100%ผาผืนทอดวยใยสังเคราะห 

                 6.บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป,เสนหมี่กึ่งสําเร็จรูป,เสนหมี่ 

                 7.ปลาเบญจพรรณสด,ปลาทู,ปลาอินทรยีแชน้ําแข็ง (เล็ก) 

                 8. แปงมันสําปะหลัง,แปงขาวเหนียว 

                 9. เชือกทําจากเม็ดพลาสติก 

                 10. ของเด็กเลนทําดวยพลาสติก 
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การสาธารณสุข 

             1 การรักษาพยาบาล ในเขตเทศบาลมีโรงพยาบาลอําเภอ 1 แหง ศูนยบริการ
สาธารณสุขของเทศบาล 1 แหง ซึ่งใชบริการท้ังท่ีศูนย และจัดหนวยเคลื่อนที่บริการประชาชน
ในชุมชนผูมรีายไดนอย สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก) 14 แหง การบริการประชาชนเปนไป
ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข เชน โครงการสุขภาพถวนหนา สวัสดิการ
ประชาชนดานการรักษาพยาบาลปองกันยาเสพติด โรคเอดส ฯลฯ   
             2 งานสุขาภิบาล เทศบาลมีภารกิจหลักดานสาธารณสุขคือ งานสุขาภิบาล ซึ่ง
มีทั้งการรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย การกําจัดขยะมูลฝอย การปองกันโรค
อันเกิดจากอาหาร และมลภาวะ การใหความรูเพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามสมควร  

                 ขอมูลการใหบริการทางการแพทย (ป พ.ศ.  

จํานวน

ประชากรที่

รับผิดชอบ

(คน) 

เตียง/ประชากร แพทย/เตียง 

จํานวนเตียง สัดสวน มาตรฐาน

ขององคการ

อนามัยโลก 

จํานวน

แพทย 

สัดสวน มาตรฐาน

ขององคการ

อนามัยโลก 

       
ขอมูล :  จากโครงการแผนแมบทการพัฒนาเทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก ณ เดือน สิงหาคม   

การเมืองและการบรหิาร 

            เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกเปนหนวยงานบริการราชการสวนทองถิ่น    ภายใต
การกํากับดูแลของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ปจจุบันเปนเทศบาลขนาดใหญมี
บุคลากรท้ังส้ิน  548  คน  แยกเปน    พนักงานเทศบาลสามัญ   54   คน พนักงานครู

เทศบาล  159   คน ลูกจางประจํา  47  คน พนักงานจางชั่วคราว  288  คน  
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สถานธนานุบาล 

         เทศบาลมีสถานธนานุบาล  1  แหง   เจาหนาท่ี  5  คน   ณ  มีเงินทุน
หมุนเวียนท้ังส้ิน 1,500,000  บาท  คิดเปนเปอรเซ็นตได 58 % ของกําไรสุทธิเปนเงิน 
870,000 บาท 

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีที่ทําการ 2 แหง คือ ศูนยหลักอยูที่ ถนนเอเซีย 
18 (ตรงขางโรงเรียนเทศบาล 3) ศูนยยอยอยูที่บริเวณสนามกีฬามหาราช (ติดสนามเทนนิส) 
มีอัตรากําลัง 38 นาย นอกจากน้ีมีอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) สนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจ 540 คน รวม 6 รุน  

การรักษาความสงบ 

การรักษาความสงบเปนภารกิจโดยตรงของสถานีตํารวจภูธรอําเภอสุไหงโก-ลก เนื่องจากสภาพ
ที่ต้ังเปนเมืองชายแดนที่มีประชาชนเขามาอาศัยหนาแนนทั้งชั่วคราวและประกอบอาชีพเปนการ
ถาวร คดีตางๆ จึงเกิดข้ึนตามสมควร โดยเฉพาะปญหายาเสพติด และปญหาดานความม่ันคง 
เปนปญหาหลักที่ตองติดตามแกไข  
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ขอมูลประชากร 

จํานวนครัวเรือน  13,005  ครัวเรือน  
สถิตประชากรเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอมูล ณ วนัที่  ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  

ชวงอาย ุ ชาย หญิง รวม 

ตํ่ากวา  ป    

 ถงึ     

 ถงึ     

 ถงึ     

 ถงึ     

 ถงึ     

 ถงึ     

 ถงึ     

 ถงึ     

 ถงึ     

 ถงึ     

 ถงึ     

 ถงึ     

 ถงึ     

 ถงึ     

 ถงึ     

 ถงึ     

 ถงึ     

 ถงึ     

 ถงึ     

 ปข้ึนไป    

รวม    
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 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ในระยะ  ป 

กลุม

ประชากร 
          

 วัย

ประถมศึกษา 

( ป) 

          

 วัยแรงงาน 

( ป) 
          

 วัยพึง่พา 

( ป) 
          

 อัตราสวน

การพึง่พงิ 
          

 วัยสูงอายุ 

(  ป) 
          

 

6 4 2 0 2 4 6

00-04

15-19

30-34

45-49

60-64

75-79

รอยละ

กล
ุมอ

ายุ

ปรามิดประชากร

%…
%…
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ขอมูลทางดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาของ

ทองถิ่น 

 ขอมูลทางดานการศึกษา 

 ตารางที่  โรงเรียนและระดับที่เปดสอน 

ลําดับที ่ ชื่อโรงเรียน สังกัด ระดับที่เปดสอน 

 โรงเรียนเทศบาล  ราษฏรบํารุง) เทศบาล อนุบาล-ประถมศึกษา 

 โรงเรียนเทศบาล  บานตันหยงมะลิ) เทศบาล อนุบาล-ประถมศึกษา 

 โรงเรียนเทศบาล  วิมุกตายนวิทยา) เทศบาล อนุบาล-มัธยมศึกษาปที่  

 โรงเรียนเทศบาล  บานทรายทอง) เทศบาล อนุบาล-มัธยมศึกษาปที่  

 โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก สพฐ. ประถมศึกษา 

 โรงเรียนสุไหงโก-ลก สพฐ. มัธยมศึกษาปที่  

 โรงเรียนรังผ้ึง เอกชน อนุบาล-มัธยมศึกษาปที่  

 โรงเรียนบุญยลาภนฤมิต เอกชน อนุบาล-มัธยมศึกษาปที่  

 โรงเรียนผดุงวทิย เอกชน อนุบาล 

 โรงเรียนบานสุชาดา-เกษมทรัพย เอกชน อนุบาล-มัธยมศึกษาปที่  

 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก อาชีวศึกษา ปวช. และ ปวส. 
 วิทยาลัยชุมชน ก.ศึกษาธิการ อนุปริญญา 

 

 ตารางที่  จํานวนนกัเรียน และครูของศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 

ลําดับที ่ ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก นักเรียน ครู 
 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   

 วัดโก-ลกเทพวิมล   

 มัสยิดอัลอามีน   

 มัสยิดอะหมาดียะห   
 รวม   
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ตารางที่   จาํนวนนกัเรียน และครูโรงเรียนเทศบาล 

ลําดับที ่ ชื่อโรงเรียน นักเรียน ครู 
 โรงเรียนเทศบาล  ราษฎรบํารุง)   

 โรงเรียนเทศบาล  บานตันหยงมะลิ)   

 โรงเรียนเทศบาล  วิมุกตายนวิทยา)   

 โรงเรียนเทศบาล  บานทรายทอง)   

 รวม   
ขอมูล  :  กองการศึกษา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ณ วนัที ่   มิถุนายน   
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ตารางที่  
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ตารางที่  
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ตารางที่  
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ตารางที่   ขอมูลนักศึกษา วทิยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส สถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคใต   ระดับ ปวช. 

ลําดับ
ที่ 

สาขาวชิา สาขางาน 
แผน
รับ 

จํานวนผูสมคัร จํานวนที่รับไว 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

 เคร่ืองกล ยานยนต        

 เคร่ืองกล.ทวีภาคี ยานยนต - - - - - - - 

 
ไฟฟาและ

อิเล็กทรอนกิส 
ไฟฟากําลัง        

 พณิชยการ การบัญช ี        

 พณิชยการ คอมพิวเตอร        

 รวมทั้งส้ิน         
 

ระดับ ปวส. 

ลําดับ
ที่ 

สาขาวชิา 
สาขา
งาน 

แผน
รับ 

จํานวนผูสมคัร จํานวนที่รับไว 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

 เคร่ืองกล 

เทคนิค   

ยาน

ยนต 

       

 
ไฟฟาและ

อิเล็กทรอนกิส 

ไฟฟา

กําลัง 
       

 การบัญช ี
การ

บัญชี 
       

 
คอมพิวเตอร

ธุรกิจ 

การ

สราง

เว็บเพจ 

       

 รวมทั้งสิ้น         
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ระดับ ปวช.ระบบเทียบโอนประสบการณ 

ลําดับที ่ สาขาวิชา สาขา

งาน 

แผนรับ จํานวนผูสมัคร จํานวนที่รับไว 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

 เคร่ืองกล 
ชาง

ยนต 
       

 
รวม

ทั้งส้ิน 
        

 

ระดับ ปวส.ระบบเทียบโอนประสบการณ 

ลําดับที ่ สาขาวิชา 
สาขา

งาน 
แผนรับ 

จํานวนผูสมัคร จํานวนที่รับไว 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

 เคร่ืองกล         

 
ไฟฟาและ

อิเล็กทรอนกิส 
        

 การบัญช ี         

 
คอมพิวเตอร

ธุรกิจ 
        

 การโรงแรม         

 รวมทัง้ส้ิน         

 

ขอมูล : วิทยาลัยการอาชีพอําเภอสุไหงโก-ลก ณ วันที่    มิถนุายน พ.ศ.   

ตารางที่  ตารางจํานวนนักเรียนของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสุไหงโก-ลก 

สถานศึกษา ประถม มัธยมตน มัธยมปลาย ปอ. (คน) ปวช. (คน) หมายเหตุ 

กศน.สุไหง

โก-ลก 
      

ขอมูล :  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสุไหงโก-ลก ณ วันที่    มิถนุายน   
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ขอมูลดานศาสนา 

 จํานวนวัดในพระพุทธศาสนา ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีวัดจํานวน  วัด คือ วัดชล

เฉลิมเขต วัดโก-ลกเทพวิมล วัดทองดีประชาราม วัดขวญัประชา 

 จํานวนมัสยิดและสุเหรา ในศาสนาอิสลาม มจีํานวนมัสยิด และสุเหรา  แหง 

 ขอมูลทางดานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนยีมประเพณ ี

วัฒนธรรมและขนบธรรมเนยีมประเพณีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  จะแตกตาง

จากวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่นในเขตภาคใตดวยกันเอง ทัง้นี้เพราะภายในเขต

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกจะผสมกลมกล่ืนกันในระหวางกลุมคน  เชือ้ชาติ คือ ชาวไทยทีน่ับถือศาสนา

พุทธชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม และชาวไทยเช้ือสายจีน ในสวนของชาวไทยทีน่ับถือศาสนาพุทธ กย็ัง

มีความแตกตางแยกยอยลงไปอีก ระหวางคนทองถิ่นดังเดิม และคนทีอ่พยพโยกยายมาจากภาคอ่ืนๆของ

ประเทศไทย เชน ภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่มาต้ังถิน่ฐานรวมตัวเปนชุมชนอยูในเขต

เทศบาลเมืองสุไหง   โก-ลก ประเพณีที่สําคัญก็เชน วนัข้ึนปใหม วนัสงกรานต วนัลอยกระทง วันเขาพรรษา 

ออกพรรษา ประเพณีเดือนสิบ (วันสารทไทย) พิธถีือศีลอดในเดือนรอมฎอน วนัฮารีรายอ พิธีการเขาสุนัต 

วันรายอฮัจย ีวันตรุษจนี       สารทจีน พธิแีหเจาแมโตะโมะ เปนตน 
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 การใชประโยชนในที่ดินเปรียบเทียบระหวางป พ.ศ.  กับป พ.ศ.  

ประเภทการใชประโยชนในที่ดิน 

เนื้อทีก่ารใชประโยชนใน

ที่ดินป พ.ศ.  

เนื้อทีก่ารใชประโยชนใน

ที่ดิน ป พ.ศ.  

การ

เปล่ียนแปลง 

เนื้อที ่(ไร) รอยละ เนื้อที ่(ไร) รอยละ  

ที่อยูอาศัย      

พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย      

อุตสาหกรรมและคลังสินคา      

สถาบันการศึกษา      

สถาบันศาสนา      

สถาบันราชการ      

นันทนาการ      

เกษตรกรรม      

ที่วาง      

ถนน ซอย      

แมน้ํา ลําคลอง      

รวม      

จํานวนอาคารจําแนกตามชนิดของอาคารในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

ชนิดอาคาร จํานวน รอยละ 

บานเด่ียว   

อาคารเด่ียว   

บานแฝด   

ทาวนเฮาส   

หองแถว   

ตึกแถว/อาคารครึ่งตึกคร่ึงไม   

โรงแรม   

อาคารชุด   

อาคารสํานักงาน   

อ่ืนๆ   

รวม   
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ขอมูลดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ตารางปรมิาณขยะมลูฝอย 

รายการ หนวย 
พ.ศ. 

   
ประชากร คน    
อัตราขยะมูลฝอย กก./คน/วนั    
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนทัง้หมด ตัน/วนั    
สัดสวนขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได เปอรเซ็นต    
ปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได ตัน/วนั    
 

 ตารางปรมิาณนํ้าเสยี 

รายการ หนวย พ.ศ. 
   

ประชากร คน    

อัตราการใชน้ํา ลิตร/คน/วนั    

ปริมาณน้ําใชเฉล่ีย ลูกบาศกเมตร/วนั    

ปริมาณน้ําเสียเฉลี่ย ลูกบาศกเมตร/วนั    

 

หมายเหตุ ปริมาณน้าํเสียเฉล่ีย =  ปริมาณน้าํใชเฉล่ีย 
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ขอมูลดานความม่ันคงและการเสริมสรางสนัติสขุ 

1 ตารางขอมลูผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวติ จากเหตุการณความไมสงบเรียบรอยในพื้นที ่

 

เดือน 
ป พ.ศ. 2549 ป พ.ศ. 2550 

เสียชีวิต บาดเจ็บ รวม เสียชีวิต บาดเจ็บ รวม 

มกราคม - 3 3 - - - 

กุมภาพนัธ 1 8 9 3 19 22 

มีนาคม - - - - - - 

เมษายน - - - - 1 1 

พฤษภาคม - - - - - - 

มิถุนายน - 1 1 1 2 3 

กรกฎาคม - - - 1 1 2 

สิงหาคม - - - 1 1 2 

กันยายน 1 2 3 1 - 1 

ตุลาคม - 1 1 - - - 

พฤศจิกายน 2 16 18 - - - 

ธันวาคม - - - - 30 30 

รวม 4 31 35 7 59 66 
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2 ตารางขอมลูการกอความไมสงบในพื้นที ่

เดือน 
ป พ.ศ. 2549 ป พ.ศ. 2550 

วางเพลิง ลอบทําราย วางระเบิด วางเพลิง ลอบทําราย วางระเบิด 

มกราคม 1 - 1 - - - 

กุมภาพนัธ - 1 2 - - 3 

มีนาคม 1 - - - - - 

เมษายน - - - - - 2 

พฤษภาคม - - 1 - - - 

มิถุนายน - 1 1 - 1 2 

กรกฎาคม - - - - - 1 

สิงหาคม - - 1 - 1 3 

กันยายน - 1 2 - 2 - 

ตุลาคม 1 - 1 - - 1 

พฤศจิกายน - - 1 - - - 

ธันวาคม - - - - - 1 

รวม 3 3 10 - 4 13 

ขอมูล :  สภ.สุไหงโก-ลก ณ พ.ศ.  2549 และ 2550 

3 ตารางขอมลูสถิติคดีอาญา 5 กลุม ที่เกดิข้ึนในเขตอําเภอสุไหงโก-ลก 

 

คดีกลุมที ่ พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 

1.คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ 46 25 26 36 26 

2.คดีชีวิต รางกายและเพศ 63 43 45 59 45 

3.คดีประทุษรายตอทรัพย 214 144 198 208 118 

4.คดีอาญาทีน่าสนใจ 123 90 159 138 101 

5.คดีที่รัฐเปนผูเสียหาย 680 123 484 663 397 

รวม 1,126 425 912 1,104 687 

ขอมูล :  สภ.สุไหงโก-ลก 
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สถานที่ทองเที่ยว/พักผอนหยอนใจ ในอําเภอสุไหงโก-ลก 

ศูนยวิจัยและศึกษาธรรมชาติปาพรสุิรินธร (ปาพรุโตะแดง) 

 ปาพรุสิรินธรเปนสวนหนึง่ของปาพรุโตะแดง ปาพรุแหงสุดทายของประเทศ ซึง่คลุมพื้นที่

ของ  อําเภอ คือ อําเภอตากใบ อําเภอสุไหงโก-ลกและอําเภอสุไหงปาดี มพีื้นที่ประมาณ  ไร แต
สวนที่สมบูรณโดยประมาณมีเพียง  ไร เปนปาทีย่ังคงความอุดมสมบูรณดวยสัตวปาและพรรณไม 

พื้นที่ปาพรุมีลําน้าํสําคัญหลายสายไหลผาน คือ คลองสุไหงปาดี แมน้ําบางนรา และคลองโตะแดง อันเปน

ที่มาของช่ือปา 

 ภายในศูนยฯไดจัดใหมีทางเดินปาศึกษาธรรมชาติ เพื่อประชาสัมพันธความรูดานตางๆ ที่

เกี่ยวกับธรรมชาติของปาพรุ เร่ิมที่บึงน้าํดานหลังอาคารศูนยวิจยัและศึกษาธรรมชาติปาพรุสิรินธรเปน

สะพานไมตอลัดเลาะเขาไปในปาพรุ ระยะทาง  เมตร บางชวงเปนสะพานไมรอยลวดสลิง บางชวง

เปนหอสูงสําหรับมองทวิทัศนเบ้ืองลางที่ชอุมไปดวยไมนานาพรรณในปาพรุ จะมีปายช่ือตนไมทีน่าสนใจ

และซุมความรูอยูเปนจุด ๆ สําหรับใหความรูและยังมหีองจัดนิทรรศการใหความรูแกคนที่มาเที่ยวชมอีก

ดวย 

ศาลเจาแมโตะโมะ 

 เดิมทีเจาแมโตะโมะประดิษฐานอยูที่บานโตะโมะ อําเภอสุคิริน จนกระทั้งชาวบานได

อัญเชิญมาประดิษฐานที่อําเภอสุไหงโก-ลก   เปนทีน่ับถอืของชาวสุไหงโก-ลกและชาวจังหวัดใกลเคียง 

รวมทัง้ชาวจีนในประเทศมาเลเซียเปนอยางมากทกุ ๆ ป จะมีการจัดงานประเพณีประจําปที่บริเวณศาลเจา 

ตรงกับวนัที ่ เดือนสามของจีน (ประมาณเดือนเมษายน) ในงานจะมีกิจกรรมมากมาย เชน มีการจัด

ขบวนแหเจาแม ขบวนสิงโต ขบวนเอ็งกอ ขบวนกลองยาว และยังมีการลุยไฟดวย 

ดานสุไหงโก-ลก 

 เปนดานการคาชายแดนที่ใหญที่สุดในจังหวัด สามารถเดินทางขามไปมาไดสะดวกมีการ

สรางสะพานเช่ือมระหวางประเทศ เปดต้ังแต   น. ชาวไทยมกัขามไปยังฝงรันตูปนยังเพื่อซื้อ
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เคร่ืองใชไฟฟา ของกินเลน สวนคนมาเลยจะขามมาซื้ออาหาร และผลไม เนื่องจากดานอยูหางจากตลาด

สดที่ขาย อาหาร ผักและผลไม เพียง  เมตร  

สวนรื่นอรุณ 

 ต้ังอยูริมถนนทรายทอง    ตรงขามฝงถนนกับเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   เปน

สวนสาธารณะพรอมสนามเด็กเลน  มหีองสมุดประชาชนของการศึกษานอกโรงเรียน  และมีรานอาหารไว

บริการนักทองเที่ยวอีกดวย 

สวนภูมินทร 

 ต้ังอยูริมถนนเอเชีย  ติดกับสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก   เปนที่ประดิษฐานพระบรมราชา

นุสรณพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั   สวนนี้มีลักษณะเดนคือ  อุดมไปดวยไมประจําถิ่น   เชน   

หมากแดง   ปาลมบังสูรย เปนตน 

สวนสิรินธร 

 ต้ังอยูริมถนนทรายทอง  ติดกับโรงเรียนเทศบาล  ยามเชาเย็น  จะมีประชาชนไปใช

บริการมากมาย   เพราะมีบริเวณที่ต้ังติดกับแมน้ําสุไหงโก-ลก   มีสระน้ํา   น้าํพ ุ

สวนมิง่ขวัญประชา 

 มีขนาดใหญทีสุ่ด ในปจจุบันไดดําเนินการกอสรางแลวบางสวนแตประชาชนไปใชบริการ

นอยมากและพบวาอาคารพักผอนบางหลัง ชาํรุดใชการไมไดจึงไมสามารถเปดใหบริการไดตามปกติ 

สนามกีฬามหาราช 

 อยูในความดูแลของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ต้ังอยูตรงขามกับโรงเรียนสุไหงโก-ลก เปน

สนามกีฬาที่ไดมาตรฐาน โดยใชสําหรับการแขงขันฟุตบอลและกีฬาประเภทอ่ืนๆ และยังมีสนามกอลฟของ

เอกชน ไดแก โก-ลกกอลฟคลับแอนดรีสอรท ต้ังอยูติดกบัสวนมิง่ขวัญประชา โดยมสีนามไดรกอลฟที่ได

มาตรฐาน 
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ขอมูลชุมชน 

ลําดับที่ ชุมชน ประธานกรรมการชุมชน หลังคาเรือน ประชากร ที่ต้ัง 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18 

กูโบร 

โตะลือเบ 

ตันหยงมะลิ 

โก-ลกวิลเลจ 

บือเร็ง 

บาโงเปาะเล็ง 

บาโงปริเม็ง 

กือดาบารู 

กือบงกาแม 

หัวสะพาน 

เสาสัญญาณ 

ดงงูเหา 

หลังดาน 

สันติสุข 

จือแรตูลี 

โปฮงยามู 

ทากอไผ 

สวนมะพราว 

นางเจะแมะ  มะแซ

นายดือราแม  มามะ 

นายคณิต  นิลกระวัตร 

นายเสริม  จันทรแกว 

นายเจะดอหะ  เจะซอ 

นางอุไรวรรณ   มะหะหมัด 

นายดอเลาะ  บาราหาแม 

นายวินัย  นาคใหม 

นายสาเหะมาหะมะนอ กานา 

นายนาพี  ยือรา 

นางยามิงละห   มะ 

นายชูศักด์ิ  บํารุง 

นายอิ่ม   จันทมุณี 

นายผาด  คงสม 

นายเจะบือราเฮง  เจะมามะ 

นายมะยูกี  เจะเลาะ 

นายอันวา   มูซอ 

นายบรรจง  เดชสงค 

143

154 

125 

112 

221 

150 

160 

151 

102 

118 

135 

310 

219 

160 

116 

101 

150 

120 

566 

814 

589 

510 

1,102 

532 

694 

833 

557 

552 

708 

931 

638 

526 

575 

729 

632 

500 

ถ.ประชาวิวัฒน ซ.4

ถนนโตะลือเบ 

ถ.บานตันหยงมะลิ 

ถนนประชาวิวัฒน 

ถนนเจริญเขต ซ.13 

ถนนทรายทอง 4 

ถ.ประชาวิวัฒน ซ.11

ถนนทรายทอง 4 

ถนนโตะลือเบ 

ถ.ชลธารเขต ซ.3 

ถนนทรายทอง 1 

ถนนทรายทอง 3 

ถนนเอเชีย 18 

ถนนบานตันหยงมะลิ

ถ.ประชาวิวัฒน 

ถนนเจริญเขต ซ.7 

ถนนชลธารเขต ซ.1 

ถนนบานตันหยงมะลิ
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ลําดับที่ ชุมชน ประธานกรรมการชุมชน หลังคาเรือน ประชากร ที่ต้ัง 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

เจริญสุข 

มัสยิดกลาง 

หัวกุญแจ 

อริศรา 

ทาโรงเล่ือย 

ทาประปา 

นายสมศักด์ิ  นรสาร

นายสัมพันธ   มะยูโซะ 

นายอมรัน  อูเซ็ง 

นายสมคิด  ศิลป 

นายดอเลาะ  เจะแว 

นายอิสมะแอ  ยูโซะ 

100

111 

130 

125 

110 

115 

500 

511 

520 

510 

528 

526 

ถนนเจริญเขต ซ16

ถนนเทศปฐม 

ถนนทรายทอง  1 

ถนนประชาวิวัฒน ซ 11 

ถนนประเวศชลธี 

ถนนวิถีอุทก 

 




























































