ประวัติความเปนมาของเมืองสุไหงโก-ลก
เมืองแตละเมืองลวนมีอดีต มีประวัติความเปนมาของเมือง การรับรูอดีตทําใหเราไดรับรูถึงความ
เปนมาของตัวเราเอง และเพือ่ บันทึกประวัติความเปนมาของเมืองสุไหงโก-ลก มิใหสญ
ู หายไปจากความ
ทรงจําของคนสุไหงโก-ลก ในยุคปจจุบนั จึงขอนําขอเขียนของนายวงศ ไชยสุวรรณ ซึ่งไดเขียนประวัติความ
เปนมาของตําบลสุไหงโก-ลก และไดมีการตีพิมพไวเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๔๙๓ มานําเสนอไว ณ ทีน่ ี้
อันดับแรกขอนําเสนอประวัติของนายวงศ ไชยสุวรรณ ทีเ่ จาตัวไดบันทึกไวดังนี้
๑เปนครูโรงเรียนวัดตานีนรสโมสร จังหวัดปตตานี
๒เปนเสมียนชั้น ๑ มหาดไทย อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี
๓เปนกํานัน ตําบลปูโยะ อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
๔เปนกํานันตําบลปาเสมัส อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
๕เปนกํานันตําบลสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
๖เปนผูแทนตําบลปูโยะ อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
๗.เปนสมาชิกสภาจังหวัดนราธิวาส ๕ สมัย ๒๐ ป
๘เปนประธานสภาจังหวัดนราธิวาส ๒๓ สมัย
๙ เปนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสุไหงโก-ลก ๒๗ ป
๑๐ เปนนายกเทศมนตรีตําบลสุไหงโก-ลก ๕ สมัย
๑๑เปนประธานสภาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ๑๑ สมัย
๑๒.เปนผูแทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส ๑ สมัย
ตําบลสุไหงโก-ลก สภาพเดิมอันแทจริงแตเดิมมาเปนทีร่ กรางวางเปลา ประชาชนเรียกกันวาปาจัน
ตุหลี อาณาเขตปานี้ ทางทิศเหนือจดตําบลปูโยะ อําเภอสุไหงปาดี สวนยาว  กิโลเมตร ทางทิศใตจดตําบล
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กายูคละ อําเภอแวง สวนยาว ๖ กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกจดคลองสุไหงโก-ลก ซึ่งเปนแนวเขตติดตอกับ
รัฐกลันตัน กวาง ๓ กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกจดตําบลปะลุรู อําเภอสุไหงปาดี กวาง ๓ กิโลเมตร เปนรูป
สี่เหลี่ยมพืน้ ผา คํานวณพื้นที่ได ๑๘ ตารางกิโลเมตร ที่ดนิ ปาในอาณาเขตที่กลาวนี้ตงั้ อยูในตําบลปูโยะ
อําเภอสุไหงปาดี หาไดมีบานเรือนราษฎรอาศัยอยูไม
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ ทางรัฐบาลไกกรุยทางรถไฟสายใตผา นเขามาในเขตปาจันตุหลี จดคลองสุไหง
โก-ลก เพื่อจะเชื่อมทางรถไฟสยามติดตอกับรถไฟสหรัฐมาลายู ณ ที่แมน้ําสุไหงโก-ลก ซึ่งเปนพรหมแดน
ระหวางประเทศสยามกับรัฐกลันตัน (ของอังกฤษ) กรมรถไฟไดกะที่ตงั้ สถานีรถไฟลงในบริเวณปานี้ ราษฎร
ตําบลปูโยะทีม่ ีความเฉลียวฉลาด ก็พากันมาจับจองที่ดนิ ปาจันตุหลีเอาไว บางคนก็ทําการโกนสรางทําสวน
ยางพารารัปเบอร บางก็ถือกรรมสิทธิห์ วงเอาไวเฉยๆ หาไดทําประโยชนแตอยางใดไม ที่ปา รกรางวางเปลา
เกิดมีเจาของหวงหามขึ้น
ครั้นตอมา พ.ศ. ๒๔๘๔ รัฐบาลไดเปดเดินรถไฟมาถึงสถานีสุไหงโก-ลก ที่ดนิ ใกลสถานีรถไฟก็
ยังคงเปนปาอยูบางและมีเจาของหวงหามเอาไวบาง สวนที่ดนิ ที่เจาของหวงหามเลา ก็หาไดทําประโยชน
ขึ้น ปลอยใหเปนปารกรางอยูเชนเดิม ในขณะที่ทางฝง คลองสุไหงโก-ลก ทิศตะวันออก มีชนบทรันตูปนยัง
ในเขตรัฐกลันตัน เปนชนบทที่ประชาชนอาศัยอยูกันอยางหนาแนน มีอาคารบานเรือนรานคาเปนปกแผน
เปนทีช่ ุมชนในแหลงการคาประชาชนในตําบลปูโยะ มีสนิ คาจะซื้อขายแลกเปลี่ยนเปนเงินหรือจะซือ้ เครื่อง
อุปโภคบริโภคตางๆ กตองขามไปซื้อหาทีส่ ถานีรถไฟรันตูปนยัง (ฝงทางรัฐกลันตัน) เพราะในสมัยนั้น มี
ตลอดอยูเฉพาะที่รนั ตูปนยังแหงเดียว การนําของเขาออกก็ตองเสียภาษีทงั้ สองฝาย คือทางฝายสยามและ
ฝายกลันตัน จึงไมเปนการสะดวกแกประชาชนชาวสยาม การหาเลีย้ งชีพในทางคาขายของราษฎรในตําบล
ปูโยะ ไมไดรับความเจริญ ไมทําใหเกิดการสมบูรณพูลสุขขึ้นได เพราะตองอาศัยตลาดของทางฝง
ตางประเทศเปนทีท่ ําการซือ้ ขาย
ใน พ.ศ.๒๔๖๘ ขาพเจาไดมาตั้งรานคาอยูในที่ดนิ ของนายอาฉ่ํา หลังสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ที่ดิน
รายนี้ในเวลานั้นมีบานเรือนของผูอื่นมาตั้งอยูดวย มีจาํ นวน ๖ หลังคาเรือน คือ นายหวัง สมัครกิจ นายฮวด
เจียตระกูล นายหลีหลง นายฝาชอง นายชัว้ อามิ่ง นายเจะหมัด สาเระ รวม ๗ หลังคาเรือนทั้งขาพเจา เปน
ผูมาตั้งภูมิลาํ เนาและเปดทําการคาขายอยูใ นครั้งแรก สวนนอกจากนี้แลวก็ยงั เปนปารกรางวางเปลาหาได
มีบานเรือนผูอนื่ อีกไม
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ครั้นตอมาใน พ.ศ. ๒๔๗๒ นายจัน โฉมอุทัย ซึ่งเปนกํานันตําบลปูโยะ ถึงแกกรรมลง กํานันใน
ตําบลนี้วา ง จะหาตัวผูเปนกํานันปกครองตําบลปูโยะตอไปไมได คณะกรรมการอําเภอสุไหงปาดี ได
พยายามมาออนวอนขาพเจา ใหชวยรับหนาที่เปนกํานันในตําบลนีห้ ลายครั้งหลายคราว พรอมทัง้ ราษฎรใน
ตําบลนี้ดวยทีพ่ ากันมาออนวอนขอใหขาพเจารับหนาที่เปนกํานัน ขาพเจาเสียการออนวอนของราษฎรไมได
จําเปนยอมรับเปนกํานันปกครองตําบลปูโยะในปลายป พ.ศ.นี้ เมื่อขาพเจารับหนาทีเ่ ปนกํานันมาได
ประมาณ ๖ เดือน ขาพเจามาคิดดูวา เมือ่ เรารับหนาทีเ่ ขาเชนนี้แลวก็เทากับเรารับภาระอาสาพลเมือง ที่
จะชวยบําบัดทุกขบํารุงสุขของราษฎรกอใหเกิดความสุขสําราญ ใหราษฎรมีที่ทาํ มาหาเลีย้ งชีพ จะตอง
บํารุงใหเปนไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ จึงจะไดขึ้นชื่อวาไดทํา ประโยชนใหกบั ราษฎร
อันแทจริง
ตอมาใน พ.ศ. ๒๔๗๓ ขาพเจาจึงมาคิดวาที่ดินปาใกลสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ทิศใตที่ดินในตอนนี้
เปนปารกรางวางเปลาอยูมาก ถาทําการแผวถางปาปราบที่ดนิ ใหราบเตียนแลวจะสรางขึ้นเปนชนบท สราง
เปนตลาดทําใหเกิดเปนชุมชนขึ้นได คงจะมีผูมาอยูเปนแน แตการที่จะทําการโกนสรางปาแกซึ่งมีตนไม
ใหญขนาดโตเทากับ ๒-๓ คนโอบใหราบเตียนได จะตองลงทุนคาแรงจางตั้งหลายรอยบาท หากลงทุนโกน
สรางราบเตียนลงไปแลวไมมีคนมาอยู ก็ไมเกิดความเจริญขึ้นก็จะตองขาดทุนเปลา จึงเกิดความลังเลใจวา
ควรจะทําดีหรือไมควรจะทํา ความคิดเกิดเปนสองฝกสองฝาย ขาพเจาจึงไดนําแผนผังโครงการ ทีจ่ ะทํา
การสรางชนบทสุไหงโก-ลก ในตําบลปูโยะนี้ ไปหาพระศรีสุทัศน ขาหลวงประจําจังหวัดนราธิวาสสมัยนัน้
เรียนวัตถุประสงคที่ขาพเจาคิดการสรางชนบท และตลาดดังกลาวมาแลวแตขางตนนั้น ใหขาหลวงทราบ
ขาหลวงไดดูแผนผังและโครงการของขาพเจาแลวหัวเราะเยาะ ตอบกับขาพเจาโดยประณามวา ความคิด
บาๆที่แกจะปราบที่ดินปาแกสรางเปนเมืองขึ้นนี้ ผีอะไรจะมาอยูก ับแก(พูดตามความจริง) ขาพเจาจึงนํา
โครงการและแผนผังอันนัน้ มาปรึกษากับเพือ่ นฝูง และผูมชี ่อื อีกหลายทาน คงไดรับความคิดเห็นอยาง
ประณามวา ขาพเจาเปนบาแทบทุกคน โดยที่ขาพเจาคิดทําการในสิง่ ทีย่ ังไมมีใครเขาเคยคิดกันขึ้นเลย
เชนนี้ กระทําใหขาพเจาเกิดการทอใจโดยมาคํานึงถึงตําพูดคนสวนมาก ซึ่งขาพเจาไปพูดคุยใหเขาฟงใน
เรื่องจะทําการโกนสรางปานี้ สรางเปนชนบทขึ้น ขพเจาไปพุด ณ ที่ใด คนผูฟง สวนมากพากันเหมาวา
ขาพเจาเปนบา พากันลอเลียนเยาะเยยขาพเจาตางๆนาๆ ขาพเจามานึกวาความคิดขาพเจานี้ คนสวนมาก
เขาเห็นวาเปนความคิดบาๆ ขาพเจาชักไมไวใจตนเอง กลัววาจะเปนบาไปจริงๆก็ได เกือบจะหมดความ
มานะในการทีจ่ ะสรางชนบทนี้ขึ้นเสียแลว แตบังเอิญซึ่งผลสําเร็จจะบังเกิดใหบรรลุไปตามขุดที่หมายของ
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ขาพเจา ก็มีนายนกั่น สามนกฤษณ นายเจะ หมัดสาเระ นายเจะอุเซ็ง นายหวันยายอ นายอาแว บือชา
เจาของที่ดินบริเวณปาจันตุหลีนี้ เห็นวาโครงการและแผนผังของขาพเจาที่คิดขึ้นนี้ เปนโครงการที่เปน
ประโยชนดี ถาคิดสรางบรรลุผลสําเร็จแลวจะทําประโยชนใหกับประชาชนตําบลนี้เปนอันมาก เขาจึงได
รวบรวมเงินกอนหนึ่ง เปนจํานวน ๕๐๐ บาท (ในสมัยนัน้ เงินหารอยบาท เปนเงินมีคา มากมาย) มามอบให
ขาพเจาพรอมทั้งมอบกรรมสิทธิท์ ี่ดินใหขา พเจาจัดการถางปา และปราบที่ดิน วางแผนผังตามโครงการที่
ขาพเจาคิดนั้นไดทุกประการ ในตอนนี้ขาพเจารูสึกภูมิใจขึ้นบางวา ความคิดของขาพเจานี้ ขาพเจาไมเปน
บาแตคนเดียวแลว มีคนมาพลอยรวมเปนบาดวยตั้ง ๕ คน ขาพเจาไดจัดการถางปาและทําการปราบดิน
ราบเตียนแลว ลงมือตัดถนนในบริเวณเนื้อที่ดินที่ทาํ การปราบนัน้ เปนเนื้อที่ ๑,๒๒๕ ไร ไดตัดถนนตาม
แผนผังรวม ๓๑ สาย สายที่ ๑ ใหชื่อวาถนนเจริญเขต สายที่ ๒ ใหชื่อวาถนนเทศปฐม สายที่ ๓ ใหชื่อวา
ถนนสฤษดิ์ สายที่ ๔ ใหชื่อถนนชื่นมรรคา สายที่ ๕ ใหชื่อถนนวรคามินทร สายที่ ๖ ใหชื่อถนนไชยสุวรรณ
ดํารง สายที่ ๗ ใหชื่อถนนวงควิถี สายที่ ๘ ใหชื่อถนนประชาสําราญ สายที่ ๙ ใหชื่อถนนประชาลีลาศ สาย
ที่ ๑๐ ใหชื่อถนนชลธารเขต สายที่ ๑๑ ใหชื่อถนนประเวศนชลธี สายที่ ๑๒ ใหชื่อถนนวิถีอทุ ก สายที่ ๑๓
ใหชื่อถนนประชาวิวัฒน สายที่ ๑๔ ใหช่อื ถนนบุษยพันธ สายที่ ๑๕ ใหชื่อถนนปฏิมา สายที่ ๑๖ ใหชื่อถนน
อารีฟมรรคา สายที่ ๑๗ ใหชื่อถนนวามันอํานวย สายที่ ๑๘ ใหชื่อถนนวงศวิวฒ
ั น สายที่ ๑๙ ใหชอื่ ถนนวงศ
ประดิษฐ สายที่ ๒๐ ตัดในทีด่ ินหลังสถานีรถไฟไปยังสะพานเหล็กขามคลองสุไหงโก-ลก ใหชื่อวาถนนรถไฟ
สายที่ ๒๑ ตัดจากรางรถไฟตําบลปาเสมัส สายที่ ๒๒ สายหนาทีว่ าการอําเภอสุไหงโก-ลก และหนา
สํานักงานเทสบาลในสมัยปจจุบันนี้ สายที่ ๒๓ ตัดจากรางรถไฟหนาสถานีสุไหงโก-ลก ไปยังวัดชลเฉลิม
เขต ไปดานหลังทีว่ าการอําเภอไปตําบลปาเสมัส ตําบลปูโยะ สายที่ ๒๕ ตัดจากรางรถไฟผานบานกาบารู
ไปตอกับถนนในตําบลปาเสมัส ตําบลปูโยะ สายที่ ๒๖ ตัดตอจากถนนชื่นมรรคาผานหนาสถานีตาํ รวจสุ
ไหงโก-ลก ไปยังฝงคลองสุไหงโก-ลก สายที่ ๒๗ เขาไปยังศาลเจาแมมา โพ อีก ๔ สาย เปนถนนสายสั้นๆ
อยูในบริเวณตลาดสุไหงโก-ลก และการสรางถนนทัง้ หมดนี้ จางเหมาทําเปนสายๆคาจางเหมาตัง้ แตสายละ
๖-๗-๘ บาท ราคาสูงสุดถึงสายละ ๑๒ บาท โดยราคาเงินในสมัยนัน้ คาน้าํ เงินสูง ถาเทียบเงินสมัยปจจุบัน
นี้เงิน ๑ บาทสมัยนัน้ เทากับจํานวน ๕๐๐ บาท ในสมัยปจจุบันนี้ (ป พ.ศ.๒๔๙๓ ) ประชาชนพลเมืองใน
สมัยนัน้ ตองเสียเงินรัชชูปการใหกับรัฐบาลปละ ๓ บาท นับเวลาเปนปๆ ราษฎรยังหาเงินจํานวน ๓ บาท
ไปชําระคารัชชูปการใหรัฐบาลไมได ถึงกับตองจับกุมเอาตัวมาทํางานโยธาคนละ ๑ เดือน ใชแรงงานแทน
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เงินแลวรัฐบาลเสียเงินคารัชชูปการทัง้ คาปรับแก ๓ บาท เปนเงิน ๖ บาทให เมื่อสรางถนนเปนสายๆและ
พรอมทัง้ ปราบที่ดินราบเตียนเรียบรอยแลว
ขาพเจาไดลงทุนสรางตลาดสด ๑ หลัง ในศูนยกลางเนื้อที่ดินนี้ โดยเงินลงทุนของขาพเจาเอง เสร็จ
การสรางตลาดสดเรียบรอยแลว ขาพเจาพยายามไปตามหมูบานในตําบลนี้ มีหมูบ าน ๑๒ หมูบ าน
ขาพเจาประชุมราษฎรพยายามชี้แจงการทํามาหาเลี้ยงชพ แนะนําในการคาขาย ใหราษฎรชวยกันหาสินคา
นําไปนัง่ ขายทีต่ ลาดที่ขาพเจาปลูกเอาไวนนั้ และแนะนําการปลูกพืชผลตางๆเมื่อทําการเพาะปลูกไดผล
แลวใหนาํ ไปซือ้ ขายในตลาดนี้ ขาพเจาพยายามชักชวนและทําการแนะนําอยูเสมอๆ และพยายามทําการ
ลอน้ําใจเชนในวันเสาร อาทิตย จัดใหมีตลาดนัดขึ้น สวนเวลากลางคืนหามหรสพพื้นเมืองมาแสดงประชัน
กัน เปนการรืน่ เริงสัปดาหและครั้ง กระทําอยูเชนนี้ประมารปเศษ ก็มีประชาชนมานั่งซื้อขายกันอยู
พอสมควร ขาพเจาไดแนะนําชักจูงเจาของที่ดินบริเวณนี้ ซึ่งกลาวมานานแลวแตขางตนนัน้ ใหปลูกเรือน
หองแถวขึ้นเจาของละ ๒-๓ หองกอน และใหตัดเนื้อดินแบงขายใหกับผูอื่นบาง โดยราคายอมเยาเพื่อเปน
การลอใหคนมาอยูกนั เปนหลักแหลงกันขึน้ และคาที่ดินนั้นใหผูซื้อผอนชําระเงินเปนรายเดือน เจาของที่ดนิ
ก็เชื่อถือไดจัดการปลูกสรางหองแถว และขายที่ดนิ ตามคําแนะนําของขาพเจา ราคาที่ดินสมัยนัน้ ขายกัน
หองละ ๒๐-๓๐ บาท และผอนใหเงินคาทีด่ ินเปนรายเดือนๆละ ๕๐ สตางคบาง เดือนละ ๑ บาท บาง แตมี
ขอสัญญาเอาไววา ผูใดซื้อแลวในกําหนด ๑ เดือน ไมทาํ การปลูกหองแถวขึ้น เจาของที่ดินกลับเอาคืนเอา
ไปขายใหผูอื่นตอไปใหม จึงมีผูมาซื้อที่ดินและปลูดหองแถวขึ้นมากเปนลําดับ
ตอมาใน พ.ศ.๒๔๗๔ ในเนือ้ ที่ตามบริเวณขอบเขตที่ปราบเอาไวนี้ ก็บังเกิดเปนบานเรือนหองแถว
มากขึ้น และตลาดที่ปลูกไวนั้นก็มีประชาชนมานัง่ ซื้อขายกันเปนปกแผนแนนหนา สวนรานที่นงั่ ขายบริเวณ
ตลาดสดขาพเจามิไดเก็บเงินเลย ใหนงั่ ขายฟรีเปนเวลา ๓ ป ขาพเจาก็ยงั ไมละความพยายามไดเทีย่ ว
ชักชวนพอคาคหบดีในทองถิ่นตางๆ และชักชวนพอคาในตางประเทศใกลเคียงบาง ใหมาซื้อที่ดนิ ปลูกสราง
อาคารบานเรือนคาขายในที่นี้ และโฆษณาชวนเชื่อวาจะดําเนินนโยบาย จะขออนุญาตตอรัฐบาลตั้งบอน
ชนโค กระบือขึ้น และจะทําถนนขากชนบทนี้ไปยังทองที่อําเภอตากใบ ทําถนนจากชนบทสุไหงโก-ลก ไปยัง
ที่วา การอําเภอสุไหงปาดี ทําถนนไปยังอําเภอแวง และจะทําการขุดคลองจากแมนา้ํ สุไหงโก-ลก ใหเรือเขา
มาจอดไดถึงหนาสถานีตํารวจสุไหงโก-ลก และจะทําการสรางวัดพุทธขึ้นสัก ๑ แหง จะจัดสรางโรงเรียน
ประชาบาลขึน้ สัก ๑ โรงเรียน ใหกุลบุตรกุลธิดาไดรับการศึกษาอบรมทัดเทียมกับชนบทอืน่ แตสมัยนัน้ เปน
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สมัยสมบูรณาญาสิทธิราช นโยบายและโครงการของขาพเจาที่จะกระทําขึ้นนัน้ ไมบรรลุผลสมประสงคดัง
จุดที่หมายในบางสิง่ บางอยาง ถูกผูมีอาํ นาจเหนือกดเอาไว เกรงวาขาพเจาจะเกิดมีอิทธิพลมากไป การขอ
อนุญาตตั้งบอนชนโคกระบือ การขออนุญาตตัดถนน ๓ สายนี้ และการขออนุญาตขุดคลองขาหลวงประจํา
จังหวัดไมอนุญาต คงไดกระทําแตปลูกสรางโรงเรียนชัว่ คราวขึ้น ๑ หลัง โดยทุนของขาพเจา สรางเสร็จแลว
ขอครูมาประจํา ๒ นาย เปนประวัติการณที่มีโรงเรียนขึน้ ครั้งแรกในตําบลสุไหงโก-ลก ขาพเจาเปนผูริเริ่ม
สรางขึ้นมา สวนการสรางวัดพุทธในปนี้ ทําแตเฉพาะชักชวนราษฎรคนไทยแผวถางปา ขุดตอ ปราบที่ดนิ
การถางปากวาจะเสร็จเรียบรอยเปนเวลา ๕ เดือน สิ้นป พ.ศ.นี้
ครั้นตอมา พ.ศ.๒๔๗๕ ขาพเจาไดชักชวนราษฎรบอกบุญเรยไรเงินคิดสรางกุฎิขึ้น ๕ หลัง สราง
ศาลาโรงธรรมขึ้น ๑ หลัง สรางโรงครัวขึ้น ๑ หลัง สรางบอน้ําขึ้น ๑ บอ และนิมนตพระสงฆในรัฐกลันตันเขา
มาอยูเปนครั้งแรก ๑๑ รูป แตในครั้งนัน้ ในชนบทนี้คนไทยโดยมากไมคอ ยไดรับการศึกษาอบรมในการที่จะ
บําเพ็ญกุศลตามกรณียกิจในทางศาสนา ก็ไมใครจะทําบุญใสบาตรกัน ขาพเจาตองเดินออกไปตาม
หมูบานประชุมราษฎร แสดงปาฐกถาเรื่องบุญบาป ชักชวนจูงน้าํ ใจใหเกิดความเลือ่ มใส บางหมูบ านถึงกับ
ตองบังคับใหหุงขาวใสบาตรทุกๆวัน บางเรือนในเวลาเชาๆขาพเจาตองไปบังคับหุงขาว หุงแลวขาพเจาจะ
ชวยใสบาตรใหเอง กระทําอยูเชนนี้เปนเวลาหลายเดือน ประชาชนในตําบลนี้จะเนื่องมาจากที่เกิดความ
รําคาญขาพเจาซึ่งรบกวนเขาอยูเสมอๆ ในเรื่องที่บังคับใหทาํ การกุศลนั้น หรือเขาเกิดความเลื่อมใสศรัทธา
ขึ้นมาเองก็หาทราบไม ตอๆมาก็ไดเห็นประชาชนในตําบลนี้ ขยันขันแข็งเครงครัดในการทําบุญใหทานมาก
ขึ้น วัดก็ไดตั้งถาวรมัน่ คง จึงใหชื่อวัดนี้วา วัดชลเฉลิมเขต มาจนถึงบัดนี้ และปจจุบนั นี้ขาพเจาไดจดั ตั้ง
โรงเรียนนักธรรมขึ้น เพื่อใหคณะสงฆไดรับการศึกษาโดยเรี่ยไรจางครูสอนประจําอยูจนบัดนี้
ตําบลปูโยะนีม้ ีพลเมืองอยูเดิม ตามสํามะโนครัวจํานวน ๕,๘๐๐ คน และภูมิประเทศของตําบลนี้
กวางขวางมีทดี่ ินสําหรับทํานาและทําสวนมาก แตราษฎรไมคอยเอาใจใสในการเพาะปลูก ทัง้ บางแหงเนื้อ
ที่เปนที่ลุมน้ํา ทํานาไมคอยไดผล เพราะไมมีคูระบายน้ําไปสูลําคลอง ขาพเจาไดออกไปตามหมูบา นประชุม
ราษฎร แนะนําในการเพาะปลูกพืชผลและเลี้ยงปศุสัตว บังคับใหราษฎรในครัวเรือนหนึ่งๆใหปลูกตะไคร ๕
กอ ปลูกขา ๕ กอ ปลูกพลู ๕ คาง ปลูกกลวย ๕ กอ ปลูกหมาก ๕ ตน ปลูกมะพราว ๕ ตน ปลูกมะเขือ ๕
ตน เลี้ยงไก ๕ แม เลี้ยงเปด ๕ แม สําหรับไดรับประทานในครัวเรือนของตนโดยไมตอ งวิ่งไปหาขอผูอื่น แต
ถาใครไมทําขาพเจาจะเอาโทษ ราษฎรก็พากันกระทําตาม โดยความเกรงกลัวขาพเจา แตภายหลังปรากฎ
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วาผลที่ขาพเจาบังคับใหกระทํานั้น บังเกิดผลขึ้นกับเขาทุกๆคน เพราะของที่พวกเขาปลูกไวนนั้ เหลือจาก
รับประทานขายได สวนพืน้ ดินทีว่ างเปลาซึง่ เปนที่ลุมเหมาะในการทํานาขาว แตไมมีคูระบายน้าํ ออกไปลํา
คลอง ถึงฤดูฝนน้าํ ทวมขังยูน านๆตนขาวที่ราษฎรปกดําไวเกิดเสียหายไมไดรับผลเสมอๆทุกๆป นั้น ขาพเจา
ไดชักชวนราษฎรทุกหมูบา น พรอมกันขุดคูระบายน้ําใหไหลออกไปยังคลองสุไหงโก-ลก เปนระยะคูน้ํายาว
๒,๗๐๐ วาเศษ น้าํ ที่ติดขังอยูไดระบายจนแหง ราษฎรทํานาไดขาว เปนผลสมประสงคทุกๆปมาจนถึงบัดนี้
ตําบลนี้สภาพเปนตําบลใหญ มีหมูบ านถึง ๑๒ หมูบา น แตการคมนาคมไปมาหากันในตําบลไม
สะดวก ขาพเจาไดชักชวนผูใ หญบาน และราษฎรชวยกันทําถนนขึน้ ใหติดตอกันทุกๆหมูบานไปมาหากันได
สะดวกจนไดใชรถจักรยานยนตผานไปมาหากันได และเปนถนนถาวรปรากฏอยูแกตําบลปูโยะ ตําบลปา
เสมัสในปจจุบนั นี้
ในตําบลนี้ ราษฎรเปนคนไทยอิสลามเปนจํานวนมาก แตการปฏิบัติตามลัทธิศาสนาของเขาไม
คอยจะเอาใจใส ขาพเจาไดชว ยแนะนําสั่งสอนในทางศาสนาอิสลามและชักชวนใหปลูกสรางสุเหราขึ้นทุกๆ
หมูบาน โดยขาพเจาออกเงินสวนตัวของขาพเจาเองสรางใหบา ง ทุนเงินเรี่ยไรปลูกสรางใหบา ง ทุกๆวันศุกร
ขาพเจาไดออกตรวจตามสุเหราที่ไดสรางขึ้นนี้ เรียกรองใหคนไทยอิสลามมาทําการละหมาดตามลัทธิ
ศาสนา สุเหราของคนไทยอิสลามที่ขา พเจาริเริ่มสรางใหนนั้ ชนชาวอิสลามไดพรอมกันพัฒนาเปนมัสยิดที่
สวยงามขึ้นมาเปนประวัตกิ ารณ อยูในขณะนี้
ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๗๖ ขาพเจาไดชักชวนผูใหญบา นและราษฎรในตําบลปูโยะ ชวยกันออกไม
และจะปลูกสรางที่พกั หัวหนาสถานีตํารวจภูธรสุไหงโก-ลก ให ๑ หลัง ซึง่ เปนทีพ่ ักของนายรอยตํารวจอยู
เดียวนี้ และชวยขุดตอปราบดิน ในบริเวณสถานีตาํ รวจสุไหงโก-ลกใหราบเตียน ชวยทําถนนในบริเวณให ๑
สายดวย ตอมาใน พ.ศ. ๒๔๕๘ ขาพเจาไดจัดการเรี่ยไรเงินได ๔๕๐ บาท กับเรี่ยไรตัวไมและจากไดเปน
จํานวนมาก จึงจัดการปลูกสรางทีพ่ ักอาศัยใหพลตํารวจสถานีตาํ รวจสุไหงโก-ลก ปลูกเปนเรือนหองแถว
เปนจํานวน ๑๔ หอง เครื่องไมกลมและไมเหลี่ยมผสม ฝากระดานหลังคามุงจาก พืน้ ลาดปูนซีเมนต ซึ่งพล
ตํารวจไดใชเปนทีพ่ ักอาศัยกันอยูเดี๋ยวนี้
การทํามาหาเลี้ยงชีพในการคาขายโดยมากราษฎรผูหญิงไทยอิสลามไมคอยทํางานการอาชีพ โดย
ถือวาขายของขายขนมขาวตมเปนของเลว เกิดความละอายเพื่อนฝูง เพราะตามประเพณีของเขาตองให
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
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สามีเปนผูทาํ งานหาเลีย้ ง สวนผูหญิงเปนภริยานัน้ มีหนาที่อยูกับบานเรือน ทําหนาทีห่ ุงตมอาหารที่ทางฝาย
สามีเปนผูหามาใหถึงมือของตน ขาพเจาไดออกไปตามหมูบานเรียกราษฎรผูหญิงมาประชุม แนะนําสัง่
สอนใหประกอบอาชีพทางการคาขาย หากใครทําขนมขาวตมไปนัง่ ขายที่ตลาดของขาพเจาในวันเสาร
อาทิตยเสมอๆจนครบ ๓ เดือน ขาพเจาจะใหรางวัลคนขยัน คนละ ๓๐ บาท เพื่อทําตัวอยางในการชักชวน
นี้ขาพเจาในภริยาของขาพเจาทําขนมขาวตมมานัง่ ขายบาง เทีย่ วเดินเรขายบาง เพือ่ ใหเขาเห็นวาภริยา
กํานันนายตําบลก็ยังเที่ยวเดินหาบขนมขายตามถนนได ภริยาของขาพเจากระทําเปนตัวอยางอยูเชนนี้เปน
เวลานาน ราษฎรหญิงในตําบลนี้กพ็ ากันเอาอยาง เกิดการนิยมชมชอบในการคาขายขึ้นทุกๆหมูบา น และ
เกิดการขยันขันแข็งในการคาขายขึ้นตลอดมาจนถึงขณะนี้
การปกครองราษฎร ขาพเจาใหโอกาสกับราษฎรไววา หาดเขามีกิจธุระจะทําการติดตอกับขาพเจา
ๆ ยินดีทุกเมื่อที่จะชวยเหลือเขาไมวาที่ไหนเวลาใด หากเปนเวลาที่ขาพเจาหลับนอนก็รองเรียกได ขาพเจา
ไดเอาฆองแขวนไวหนาบาน ๑ ใบ หากราษฎรมีกิจธุระตองการพบขาพเจา ก็ใหตีฆอ งใบนัน้ ขึ้น ไมวาเวลา
ใดตีได ตั้งแตแขวนฆองก็ไมปรากฏวาราษฎรคนใดไปตีเลย ฆองใบนัน้ ก็คงแขวนอยูเฉยๆ ในป พ.ศ.๒๔๗๕
ประเทศสยามเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาปกครองระบอบรัฐธรรมนูญ
ขาพเจารูสึกพอใจการปกครองระบอบนี้ เหมาะสมเปนที่พอใจของขาพเจาเปนอยางยิ่ง เพราะขาพเจาทํา
การปกครองราษฎรอยูในขณะนั้น ก็เขาหลักตรงกับระบอบอันนี้อยูก อนแลว ขาพเจาจึงชวยทําการชี้แจงให
ราษฎรทุกๆหมูบานเลื่อมใสการปกครองตามระบอบรัฐธรรมนูญ ตอมา พ.ศ. ๒๔๗๖ รัฐบาลประกาศรับ
สมัครเลือกตั้งผูแทนตําบล ขาพเจาไดสมัครเขาแขงขันเพือ่ เขารับเลือกเปนผูแทนตําบลปูโยะ การสมัคร
แขงขันครั้งนัน้ มีผูสมัครรวมดวยกัน ๕ คน อาศัยคุณงามความดีของขาพเจา ซึง่ ทําไวตอประชาชนใน
ระหวางที่ขาพเจารับราชการเปนกํานัน นายตําบลดังกลาวมาแลว ราษฎรจึงเลือกขาพเจาเปนผูแทนตําบล
ปูโยะ เมื่อขาพเจาเปนผูแทนตําบล ขาพเจาไดทําคุณประโยชนใหกับราษฎรตามหนาที่ดังกลาวตอไปนี้
๑.ขาพเจาไดขอรองใหกรมรถไฟ จัดเดินรถไฟเพิม่ ขึ้น ๑ ขบวน จากสถานีรถไฟยะลาไปยังสถานีสุ
ไหงโก-ลก เรียกรถไฟขบวนนี้วา ขบวนกลางวัน กรมรถไฟไดจัดการเดินรถขบวนนี้ตามที่ขา พเจารองขอ
ประชาชนผูโ ดยสารจึงไดรับความสะดวก
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๒.ที่สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก แตครั้งกอนมาหามีบุรุษไปรษณีย ซึง่ จะทําการเดินสงหนังสือและโทร
เลขในตลาดสุไหงโก-ลกไม ขาพเจาไดรองขอตอกรมไปรษณียโทรเลขใหมีบุรุษไปรษณียขึ้น ๑ คน กรม
ไปรษณียก็จัดใหตามที่ขาพเจารองขอ
๓.ขาพเจาไดทําคํารองยืน่ ตอกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหกระทรวงนี้เจรจาขอที่ดินของกรมรถไฟ
กวาง ๖๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร จะจัดการปลูกสรางเปนโรงเรียนถาวรขึ้นที่สุไหงโก-ลก กรมรถไฟก็อนุญาต
ตามที่ขาพเจารองขอ และกระทรวงศึกษาธิการใหเงิน ๑,๐๐๐ บาท มาสมทบในการปลูกสรางโรงเรียน
ขาพเจาจัดการเรี่ยไรเงินไดเปนจํานวน ๑,๗๐๐ บาท ไดทําการปลูกสรางเสร็จเรียบรอยใชเปนสถานที่ศึกษา
เลาเรียนของกุลบุตรกุลธิดามาจนถึงบัดนี้ นับเปนประวัตกิ ารณอันสําคัญที่บุคคลขอที่ดินรถไฟมาไดเปน
กรรมสิทธิ์เด็ดขาดเชนนี้
๔.ขาพเจาไดวางโครงการจัดสรางถนนจากสุไหงโก-ลก ไปยังอําเภอตากใบ ๑ สาย จากสุไหงโกลก ไปยังสุไหงปาดี ๑ สาย สรางไปยังอําเภอแวง ๑ สาย และไดลงมือสรางถนนไปจดหมดเขตตําบลของ
ขาพเจาแลว ทั้ง ๓ สาย ซึ่งคํานวณระยะทางที่สรางแลวเสร็จเปนสายๆดังนี้ ถนนสายจากสุไหงโก-ลก ไปตอ
เขตอําเภอตากใบเปนระยะทาง ๑๖ กิโลเมตร ถนนสายสุไหงโก-ลก ไปตอเขตตําบลปะลุรู อําเภอสุไหงปาดี
เปนระยะทาง ๖ กิโลเมตร สายสุไหงโก-ลก ไปอําเภอแวง ๖ กิโลเมตร หมดเขตตําบลของขาพเจา ถนนสาย
นี้หลวงนรกิจกําจร นายอําเภอแวงในสมัยนัน้ ไดสรางมาติดตอจนสําเร็จ เปนถนนถาวรอยูในสมัยปจจุบันนี้
สวนถนนอีกสองสายนัน้ หากทางอําเภอตากใบและอําเภอสุไหงปาดี ทํามาติดตอเสนทาง ๒ สายนี้ จะ
กอใหเกิดการคมนาคมอันสําคัญตอไปในอนาคต สวนการคมนาคมในเขตตําบลของขาพเจานัน้ ทุกๆ
หมูบานไปมาหากันไดสะดวก
๕.ขาพเจาไดยื่นคํารองตอ กระทรวงมหาดไทย ขออนุญาตตั้งบอนชนโคกระบือขึ้นในตําบลปูโยะ
กระทรวงมหาดไทย อนุญาตใหขาพเจาตัง้ บอนขึน้ ไดตามขอใน พ.ศ.๒๔๗๗ จึงกระทําใหมีบอนชนโคติด
เนื่องมาจนถึงปจจุบัน ก็โดยการริเริ่มของขาพเจา
๖.ในป พ.ศ.๒๔๗๗ ขาพเจาไดรองขอตอ พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรี(ในสมัย
นั้น) เชิญเอารัฐธรรมนูญฉบับจําลอง มาทําการฉลองที่สไุ หงโก-ลก นายกรัฐมนตรีกอ็ นุญาตตามทีข่ าพเจา
รองขอ ขาพเจาไดจัดใหมีงานฉลอง ๑๐ วัน ในงานฉลองรัฐธรรมนูญครั้งนี้ รัฐบาลไดอนุญาตใหเปดการ
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พนันประเภท ๒ มีการชนโค ชนกระบือ ชนไก ตกเบ็ด บิงโก ยิงเปา ไพเผ ไพตอง มีการชกมวยไทย ชกมวยชี
ละมลายู ริเริ่มขึ้นเปนครั้งแรกใน ๔ จังหวัดภาคใต ติดเนื่องกันมาจนถึงขณะนี้ โดยที่ขาพเจาเปนผูริเริ่มมา
กอนทั้งนั้น มีการออกรานประกวด มีการประกวดพืชผล ประกวดปศุสัตว ประกวดขวนแห ในงานนี้มี
ขาราชการหัวหนากรมกองตางๆในจังหวัดพระนคร ไดพากันมารวมงานในครั้งนี้เปนอันมาก ปลัดกระทรวง
มหาดไทยและอธิบดีกรมโฆษณาการเปนประธานในงาน พระพิชิตบัญชาราช ขาหลวงประจําจังหวัด
นราธิวาส พระยาภูผาภักดีศรีสุวรรณประเทศวิเศษวังษา พระยาเมืองเปนกรรมการ นอกนั้นมีผูสื่อขาว
หนังสือพิมพตา งๆ งาน ๑๐ วันดําเนินไปดวยความเรียบรอย
ตอมาในป พ.ศ.๒๔๘๓ ในบริเวณปาที่ขาพเจาทําการแผวถางทําเปนชนบทดังกลาวมาแลวนั้น
เกิดเปนอาคารบานเรือนมีประชาชนพากันมาอยูอยางหนาแนน จนปรากฏวามีราษฎรเขามาอยูใ หม เปน
จํานวน ๖,๔๐๐ คนเศษ เมื่อรวมเขากับตําบลปูโยะ ซึ่งมีอยูกอน ๕,๘๐๐ คน เปนจํานวนราษฎร ๑๒,๓๐๐
คน ในกลางป พ.ศ. นี้เองรัฐบาลไดแยกตําบลปูโยะ ออกเปน ๒ ตําบลโดยเอาอาณาเขตกวางยาวของปาจัน
ตุหลีทงั้ หมด ที่ขาพเจาสรางเปนชนบทขึน้ เปนเขตตําบล เรียกตําบลสุไหงโก-ลก สวนเนื้อทีน่ อกเขตตําบลนี้
คงเปนตําบลปูโยะตามเดิม ขาพเจาเปนกํานันตําบลสุไหงโก-ลก สวนในตําบลปูโยะไดจัดตั้งกํานันขึ้นใหม
แทนขาพเจา ราษฎรในตําบลปูโยะมีจาํ นวน ๒,๔๗๓ คน ไดทําคํารองยืน่ ตอกระทรวงมหาดไทยคัดคานไม
เห็นดวยในการที่แยกตําบลปูโยะออกเปน ๒ ตําบล ทัง้ ขัดขืนไมยอมใหกํานันคนใหมปกครอง รัฐบาลจึงให
แยกตําบลปูโยะออกใหมอกี เปน ๒ ตําบล ตําบลที่แยกใหมนี้เรียกวาตําบลปาเสมัส เขตติดตอกับตําบลสุ
ไหงโก-ลกทางดานทิศเหนือ ทั้งนี้สอใหเห็นไดวาในชัว่ ระยะไมกี่ป ที่ขาพเจารับหนาทีเ่ ปนกํานันตําบลปูโยะ
มานี้ ไดทํานุบาํ รุงทองถิน่ ใหเกิดความเจริญขึ้น จึงมีประชาชนเขามาตัง้ ภูมิลําเนาเปนหลักเปนแหลง
เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก กระทําใหตําบลปูโยะเปนตําบลใหญจนรัฐบาลตองแบงการปกครองในตําบลเดียว
ออกเปน ๓ ตําบลได
ตอมาในป พ.ศ.๒๔๘๓ ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี ในปลายเดือนมีนาคม
พ.ศ.นี้ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ไดมาตรวจราชการถึงตําบลสุไหงโก-ลก ขาพเจาไดรองขอใหเปดเทศบาล
ตําบลสุไหงโก-ลก จอมพล ป.พิบูลสงครามเห็นพองดวย จึงสัง่ ใหทําการเปดเทศบาลขึ้นในวันที่ ๒๔
มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๓ นับเปนประวัติศาสตรที่แปลกประหลาด โดยขอตั้งเทศบาลขึ้นมานี้ขอกันดวยวาจา
รัฐบาลไดแตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลผูเริม่ เตรียมการครั้งแรก ซึ่งอายุสมาชิกภาพมีกําหนดเพียง ๒ ป ผู
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ไดรับแตงตั้งครั้งนี้มี ขาพเจา ขุนสรกิจกังวาน นายนวม สุวพันธ นายเอิบ อิสสระ นายสุวรรณ มุสกิ บุตร
นายหวัง สมัครกิจ นายจรูญ จูฑะวิภาค นายคํา สุวรรณราช นายเจะหมัด บินวาฮับ รวม ๙ นาย ขาพเจา
ไดรับเลือกเปนนายกเทศมนตรี ขุนสรกิจกังวาน นายนวม สุวพันธ เปนเทศมนตรี
ครั้นตอมาในป พ.ศ.๒๔๘๖ อายุสมาชิกภาพชุดนี้สิ้นสุดลง ไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
กันใหม โดยประชาชนในเขตเทศบาลเปนผูเลือก ผูที่ไดรบั เลือกมีขาพเจา นายนวม สุวพันธ นายเต็น สุข
สมบูรณ นายเอิบ อิสสระ นายสุวรรณ มุสกิ บุตร นายจรูญ จูฑะวิภาค นายมี ไชยสุวรรณ นายปลืม้
สําหสมณี นางแกว สวนเดือนฉาย รวม ๙ นาย ที่ไดรับเลือกตั้งจากประชาชน สวนสมาชิกประเภทที่ ๒ มี
จํานวน ๑๒ คน ขาพเจาไดรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรี นายนวม สุวพันธ นายปลื้ม สําหสมณี เปน
เทศมนตรี ในกลางป พ.ศ.นี้ นางแกว สวนเดือนฉาย ไดลาออกจากสมาชิกภาพ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลกันใหมอีกครั้งหนึ่ง นายแซว ผุสระ เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลแทนในตําแหนง
ที่วา งนั้น ครั้งตอมาในป พ.ศ. ๒๔๘๘ นายปลื้ม สําหสมณี ไดลาออกจากสมาชิกภาพไป ไดมีการเลือกตั้ง
ซอมสมาชิกสภาเทศบาลเปนครั้งที่ ๒ นายยศ นิคม ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลแทนในตําแหนง
ที่วา งตอไป สวนตําแหนงเทศมนตรีที่วา งอยูนนั้ 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 ที่ไดเปดเทศบาลตําบลขึ้นในชนบทนี้ ขาพเจาไดจัดการบูรณะทองถิน่ โดยจัดใหมีโรงฆาสัตวของ
เทศบาลขึ้น ๒ หลัง จัดใหมสี วมถังเทตามแบบของเทศบาล จัดใหมีถงั ขยะมูลฝอยตามแบบสาธารณะสุข
จัดตั้งโรงเรียนเพิ่มขึ้น ๓ แหง รวมทัง้ ของเดิมเปน ๔ โรงเรียน จัดบูรณะถนนหนทางเปนคอนกรีต เปน
ถนนลาดยาง ใหสะอาดเรียบรอย จัดทําผังเมือง และวางหลักเกณฑ ในการปลูกสรางอาคารบานเรือนของ
ราษฎรในเขตเทศบาลใหเปนระเบียบ ซึง่ เวลานี้อาคารบานเรือนรานคาหนาแนนขึ้น นับวาในสมัยปจจุบันนี้
ตําบลสุไหงโก-ลก เปนแหลงการคาขายขึน้ แหงหนึง่ ในประเทศไทย ซึง่ เกิดเปนชุมชนอันใหญเมื่อประชาชน
เขามาอยูก ับคับคั่ง สิ่งที่จาํ เปนซึ่งเขาตองการบางอยางยังขาดอยู เชน สุสาน สนามกีฬา ทาเทียบเรือ ดังนี้
ขาพเจาจึงไดยกที่ดนิ ของขาพเจาใหเปนสุสานของคนไทยพุทธ สําหรับทําการเผาศพและฝงศพ กวาง ๔๕
วา ยาว ๗๐ วา และแบงที่ดนิ ที่ดนิ ที่ติดตอกับที่ดินแปลงนี้ใหกบั ชนชาวจีนทําสุสานสําหรับฝงศพ กวาง ๔๕
วา ยาว ๗๐ วา และจับจองที่ดินปากวาง ๕๐ วา ยาว ๑๐๐ วา ยกใหคนไทยอิสลามทําสุสานสําหรับฝงศพ
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ซึ่งปรากฏอยูในปจจุบนั นี้ ขาพเจาจัดสรางทาเทียบเรือขึ้น ณ ที่ปลายถนนประเวศนชลธีริมฝงคลองสุไหง
โก-ลก โดยที่ดนิ แปลงนี้เปนของขาพเจาประมาณ ๑ ไรเศษ ราคา ๒๕,๐๐๐ บาท ขาพเจายกใหเปนบริเวณ
ทาเทียบเรือของเทศบาล ซึง่ ปรากฏอยูในขณะนี้
ขาพเจาไดจัดสรางสนามฟุตบอล สําหรับใหเปนสนามกีฬาสําหรับประชาชน และนักเรียนใน
บริเวณหนาโรงเรียนบานสุไหงโก-ลก โดยเงินคาจางเหมากอสราง เปนเงิน ๓,๕๐๐ บาท เงินจํานวนนี้เปน
เงินสวนตัวของขาพเจา อุทศิ ใหเปนสาธารณประโยชน ซึ่งปรากฏเปนสนามฟุตบอลเปนมาตรฐานอยูใน
ปจจุบันนี้
ครั้งวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ขาพเจาไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส
ขาพเจาไดลาออกจากตําแหนงนายกเทศมนตรี เพื่อไปปฏิบัติหนาที่ผแู ทนราษฎรตอไป สวนตําแหนง
นายกเทศมนตรี เมื่อขาพเจาลาออกไปแลวนัน้ นายเอิบ อิสสระ ไดรับเลือกเปนนายกเทศมนตรีบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นแทนขาพเจาตอไป
เมื่อขาพเจาไดรับเลือกเขาไปเปนผูแทนราษฎร นั้น ขาพเจาไดเสนอใหรัฐบาล ยกฐานะตําบลสุไหง
โก-ลก ขึน้ เปนอําเภอ เพราะตําบลนี้ตั้งอยูช ายแดนติดตอกับตางประเทศ และมีเทศบาลตั้งอยูแลว รัฐบาล
สมัยนัน้ เห็นพองตามที่ขาพเจาเสนอ จึงตัง้ เปนกิง่ อําเภอขึ้นมากอน ครัน้ ตอมาจึงตั้งเปนอําเภอซึง่ ปรากฏอยู
ในขณะนี้ เปนประวัติการณท่ตี ั้งอําเภอขึ้น โดยที่ขา พเจาเสนอขอจากรัฐบาลมา
ครั้นตอมาในป พ.ศ.๒๔๙๐ อายุสมาชิกภาพของผูแทนราษฎร สิ้นอายุตามวาระแหงรัฐธรรมนูญ
ขาพเจากลับมายังภูมิลาํ เนาเดิมตําบลสุไหงโก-ลก ใหจัดการสรางสวนสนุกขึ้น ใชชื่อวา “สวนวงศ
สุขารมณ” ในสวนสนุกที่สรางขึ้นมานี้ มีการมหรสพตางๆหามาแสดงในเวลากลางคืน มีราํ วง มีระบําศิลป
นายหรั่งเรืองนาม มีลิเก มีหนังสด มีมะโยง มีมโนราห มีหนังตะลุงไทยและมาลายู มีบังซาหวัน มีลําตัดไทย
มีลําตัดแขก (ลิเกฮูลู) มีภาพยนตรฉายประจํา มีรถไตถงั มีชงิ ชาสวรรค มีการชกมวยเปนประจําทุกคืน สวน
มหรสพนั้นผลัดเปลี่ยนกันมาแสดง เวลากลางวัน มีการชนโคชนกระบือ ชนแกะ ชนไก แขงขันกีฬาฟุตบอล
มีทีมฟุตบอลตามทองที่ตา งๆมาแขงขัน ประชาชนพลเมืองตามทองที่ตางๆตลอดถึงตางประเทศตลอดถึง
ตางประเทศกลันตันพากันหลั่งไหลเขามาดูงาน ทั้งกลางวันกลางคืน เปนงานประจําวันเพื่อเปนการพักผอน
หยอนใจของประชาชน เก็บคาผานประตูเขาชมคนละ ๓ บาท ซึ่งสมัยนัน้ ไมมี ณ ทีใ่ ดที่จะคิดทําสวนสนุก
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จัดงานอยางนีข้ ึ้นมาเลย ขาพเจาเปนผูริเริม่ ขึ้นมาในประเทศไทยเปนคนแรก ประชาชนบังเกิดนิยมชมชอบ
ดูงานแบบนี้กนั อยางคับคั่ง ตอมาทางราชการจังหวัดปตตานี เรียบแบบงานจากขาพเจา ไปจัดงานประจําป
ขึ้นในจังหวัดนัน้ นับเปนมือที่ ๒ จากขาพเจา ตอมาก็บังเกิดความนิยมจัดงานแบบของขาพเจานี้ ขึน้ มาเปน
การแพรหลาย และบางทองที่จัดเปนงานประจําปกนั เปนประเพณีอยู ณ บัดนี้
ครั้นตอมาในป พ.ศ.๒๔๙๒ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลกันใหมอีก ขาพเจาสมัครเขาทําการ
แขงขันไดรับเลือกจากประชาชนในตําบลนี้เปนสมาชิกสภาเทศบาล และรับเลือกจากสมาชิกสภาเทสบาล
ใหดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลสุไหงโก-ลก ขาพเจาเขามาบริหารราชการทองถิน่ ในครั้งนี้
ไดแตงตั้งให นายวีระ วัชรีวงศ ธ อยุธยา เปนเทศมนตรี นายพรอม หิรญ
ั ศรี เปน เทศมนตรี
ในป พ.ศ. ๒๔๙๓ ขาพเจาไดเรียกพอคาจีน ซึง่ ตั้งบานเรือนอยูในทองถิ่นตําบลสุไหงโก-ลก ประชุม
ที่บนเวทีรําวง ใหสวนวงศสุขารมณ ชักชวนพอคาจีนคิดสรางศาลเจาในตําบลสุไหงโก-ลก เมื่อทําการสราง
เสร็จแลวใหไปเชิญเอาเจาแมมาโพ ซึง่ เปนเจาแมที่มีอภินิหารอันศักดิ์สิทธิ์ เดิมประดิษฐานอยูบนภูเขาเมือง
ลิซอ กิ่งอําเภอโตะโมะ มากอนประมาณ ๑๐๐ ปเศษ และมีผูโยกยายพาลี้ภัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ลงมา
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ เอามาไวที่สามแยก ตําบลกายูคละ เมื่อประชุมชักชวนพอคาจีนตางคนตางมีความยินดี
และมีความพอใจกันเปนอันมาก จึงตัง้ คณะกรรมการขึ้นมาจัดหาเงินปลูกสรางศาลขึน้ ขาพเจาผูชกั ชวนได
ออกเงินใหเปนตัวอยางกอนมอบใหคณะกรรมการเปนเงิน ๑,๕๐๐ บาท ตอไปมีพอคาคนจีนชวยออกเงิน
คนละมากๆทําการปลูกสรางศาลเจาขึ้นมาจนสําเร็จ และไปเชิญเอาเจาแมมาโพมา การที่มีศาลเจาขึ้นใน
ตําบลนี้ ขาพเจาเปนผูริเริ่มใหมีขึ้นมาเปนประวัติการณ
ขาพเจาไดเขาบริหารราชการสวนทองถิน่ ในครั้งนี้ ขาพเจาไดจัดการปลูกสรางที่ทาํ การเทศบาลขึน้
ซึ่งเปนทีท่ ําการเทศบาลปรากฏอยูในปจจุบัน ครั้งตอมา ขาพเจาไดรายงานเสนอตอรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ ขอใหตงั้ โรงเรียนชัน้ มัธยมศึกษาขึ้นในทองที่อาํ เภอสุไหงโก-ลก เปนอําเภอแรกใน
จังหวัดนราธิวาส ที่ตั้งโรงเรียนมัธยมขึน้ มา แตครั้งแรกตั้งขึ้นมานี้ใหมีเพียงชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๓ เทานัน้
ตอมา นายเอิบ อิสสระ ไดรับเลือกเปนผูแทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส ไดเสนอขอจากรัฐบาลใหมถี งึ ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๖ ซึง่ อนุชนไดศึกษากันอยูในปจจุบนั นี้

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

หนา 13

ครั้งตอมาขาพเจาไดมีหนังสือไปขอให กรมไปรษณียโทรเลข เปดที่ทาํ การไปรษณียโทรเลขขึ้นใน
ตําบลสุไหงโก-ลก กรมไปรษณียเห็นพองตามที่ขา พเจาเสนอไปนั้น ไดขอใหขาพเจาจัดหาสถานทีส่ ําหรับตั้ง
ที่ทาํ การใหเปนการชัว่ คราวกอน ขาพเจาไดเชาหองแถวของนายกลัน่ สามนกฤษณะให ๑ หอง โดยขาพเจา
ไดออกเงินสวนตัวใหคา แปะเจี๊ยะกับเจาของหองไป เปนเงิน ๗๐๐ บาทถวน กรมไปรษณีย จึงไดทําการเปด
การไปรษณียโทรเลข ขึ้นในทองที่อําเภอสุไหงโก-ลก เปนครั้งแรก ณ หองแถวนี้เปนประวัติการณ ครั้งตอมา
กิจการสื่อสารการไปรษณียโทรเลขที่ตั้งขึน้ มาในทองทีน่ ี้ เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว กรมไปรษณียโทรเลข
จึงไดจัดสรางที่ทาํ การไปรษณียเปนอาคารของตนเองขึน้ มาในที่ดนิ ของกรมรถไฟ ซึง่ ปรากฏอยูในปจจุบันนี้
ตอมาขาพเจาไดมีหนังสือไปยังกระทรวงสาธารณสุข ขอใหตั้งสุขศาลาชั้น ๑ ขึน้ ในตําบลสุไหงโกลก กระทรวงสาธารณสุขเห็นดวยตามที่ขา พเจาเสนอใหจัดตั้งสุขศาลาชั้น ๑ ขึ้น ขาพเจาไดชวยจัดการหา
เงินทุนสรางสุขศาลา โดยอนุญาตใหจัดงานขึ้นในสวนวงศสุขารมณ ๗ วัน ๗ คืน เก็บเงินรายไดคาผาน
ประตูไดเงินประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาทเศษ ไดจัดการปลูกสรางสุขศาลาชั้น ๑ ขึน้ ซึง่ มีปรากฏอยูในปจจุบัน
ตอมาขาพเจาไดมีหนังสือไปถึงกระทรวงมหาดไทยขอใหรัฐบาลจัดตั้งการประปาขึ้นในตําบลสุไหง
โก-ลก เพื่อใหประชาชนไดบริโภคน้ําสะอาดบริสุทธิ์ รัฐบาลเห็นพองตามที่ขาพเจาเสนอจึงใหเงิน
งบประมาณมาสรางเปนเงิน ๑ ลานแปดแสนบาท ซึง่ ปรากฏอยูในปจจุบันนี้
ขาพเจาเสนอความคิดเห็น เสนอแนะให คุณเทียน อัชกุล ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส ใหขอไปยัง
รัฐบาล ตั้งโรงพยาบาลขึ้นในตําบลสุไหงโก-ลก โดยใหเหตุผลวา ทัง้ สองอําเภอนี้ตงั้ อยูชายแดนติดตอกับ
ประเทศมาเลเซีย (กลันตัน) คืออําเภอสุไหงโก-ลก อําเภอแวง ทั้งที่ ๒ อําเภอนี้ มีพลเมืองประมาณ
๕๐,๐๐๐ คนเศษ เวลาเจ็บปวยขึ้น ก็พากันออกไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลที่เมืองกลันตันอยูเสมอ
เปนการเสียหายแกรัฐบาลของเราในดานนโยบายทางการเมืองใน ๔ จังหวัดภาคใต คุณเทียน อัชกุลเห็น
ดวยกับความคิดเห็นที่ขาพเจาเสนอแนะ จึงไดพยายามวิ่งเตนติดตอกับรัฐบาลขอตั้งโรงพยาบาลขึน้ ใน
ทองที่อําเภอสุไหงโก-ลก ซึ่งประชาชนพลเมืองทัง้ ๒ อําเภอไดอาศัยเปนสถานที่รักษาพยาบาล บําบัด
โรคภัยไขเจ็บอยูปจจุบันนี้ พลเมืองทัง้ ๒ อําเภอนี้รูสึกเปนหนี้บุญคุณของคุณเทียน อัชกุล ผูวา ราชการ
จังหวัดนราธิวาส ในสมัยนั้นอยูเปนอันมาก
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ตามที่ขาพเจาไดทําการเบิกปาและจัดสรางเปนชนบทสุไหงโก-ลก ขึ้นมา ตามสภาพอันเปน
ประจักษพยานดังกลาวมาขางตนนัน้ ทานทั้งหลายคงจะเห็นไดวา ขาพเจาผูบุกเบิกปา ทําใหเปนบานเมือง
ขึ้นมาไดนนั้ จะตองใชกําลังทรัพยกําลังสมอง โดยใชสติปญญา กําลังความคิด ตองตรากตรําอยางหนัก
มาแลวอยางใดบางนั้น สภาพทางดานวัตถุที่เกิดขึ้นในทองถิ่นนี้ ตามทีก่ ลาวอางมานัน้ เปนสิง่ ใหทา น
พิจารณาเองวา ขาพเจามีภาระหนักเพียงใด ที่พยายามปลุกปล้ําใหชนบทสุไหงโก-ลก เปนบานเมืองที่
เจริญขึ้นมา ทัดเทียวกับชนบทที่เขามีความเจริญมากอนแลวนัน้ แตโดยที่เจตนารมณของขาพเจา ตองการ
ใหพลเมืองที่อาศัยอยูในทองถิ่นนี้ ใหบังเกิดความสุขทัง้ ทั่วหนากันจึงนับวาเปนโชคดีอยูเสมอที่ขาพเจา
เสนอความคิดเห็น เสนอขออะไรเขาไป ซึ่งจะบังเกิดประโยชนกบั ประชาชนสวนรวมในทองทีน่ ี้ ทางรัฐบาล
ทุก๕ระเห็นพองดวยและเปนผลสําเร็จตามที่เสนอขอไปนั้นทุกครั้ง จึงขอขอบพระคุณคณะรัฐบาลทุกสมัย
แทนประชาชนพลเมืองในทองถิ่นนี้ไว ณ ที่นี้ดว ย
(นายวงศ ไชยสุวรรณ ไดบันทึกและตีพมิ พ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๔๙๓)
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ตราประจําเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ตามประจําเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ไดคิดสรางขึ้นในป พ.ศ.๒๔๘๓ โดยนายวงศ ไชยสุวรรณ
นายกเทศมนตรีสมัยนั้น เปนผูคิดประดิษฐขึ้น โดยมีความหมายดังตอไปนี้
พระนารายณ ใหหมายถึงพระนารายณ ๔ กร ที่อวตารใหบังเกิดขึ้นในประเทศไทย ซึง่ มี
ความสามารถที่จะปกปองคุม ครองประเทศไทยไวจากประเทศลาเมืองขึ้นไวไดราวกับปาฏิหาริย
นาค หมายถึงคําที่มาจากภาษาทองถิ่นนราธิวาสวา “นาฆอ” แปลวา นาค
สี่พระกรของพระนารายณ คือ
พระกรซายบน ถือคบเพลิง หมายถึงเทศบาลจะสงเสริมการศึกษา
พระกรซายลาง ถือแผนที่ประเทศไทย หมายถึงเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อยูท างใตสุดของประเทศ
ไทย
พระกรขวาบน ถือหนังสือ หมายถึงสนธิสญ
ั ญา ซึ่งประเทศไทยไดหลุดพนจากภาษีรอยชัก ๓ ใน
สมัยกอน
พระกรขวาลาง อุมพานรัฐธรรมนูญ หมายถึงเทศบาลเทิดทูนรัฐธรรมนูญเหนือสิ่งอืน่ ใด
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ทําเนียบนายกเทศมนตรีตําบลสุไหงโก-ลก
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

ชื่อ - นามสกุล
นายวงศ ไชยสุวรรณ
นายเอิบ อิสสระ
นายวงศ ไชยสุวรรณ
นายวินิจ สิมศิริวงศ
นายเอื้อน สุนทรเกศ
นายเอิบ อิสระ
นายวงศ ไชยสุวรรณ
นายเอื้อน สุนทรเกศ
นายถาวรณ ไชยสุวรรณ
นายประจวบ พัฒกุล
นายถาวรณ ไชยสุวรรณ
นายอรุณ วีระเดชาพล
นายอรุณ วีระเดชาพล
นายอรุณ วีระเดชาพล
นายชลิต อิสระ
นายสวิน วุฒภิ ูมิ
นายพิบูลย พงศธเนศ
นายนิเมธ พรหมพยัต
นางเรณู บุญครองเขต
นายนิเมธ พรหมพยัต
นายพิบูลย พงศธเนศ

ระยะเวลาดํารงตําแหนง
พ.ศ. ๒๔๘๓ – ๒๔๘๙
พ.ศ.๒๔๘๙ – ๒๔๙๒
พ.ศ. ๒๔๙๒ – ๒๔๙๖
พ.ศ.๒๔๙๖ – ๒๕๐๐
พ.ศ.๒๕๐๐ – ๒๕๐๑
พ.ศ.๒๕๐๑ – ๒๕๐๑
พ.ศ.๒๕๐๑ – ๒๕๐๔
พ.ศ.๒๕๐๔ – ๒๕๑๐
พ.ศ. ๒๕๑๑ – ๒๕๑๔
พ.ศ.๒๕๑๔ – ๒๕๑๔
พ.ศ.๒๕๑๔ – ๒๕๑๕
พ.ศ.๒๕๑๕ – ๒๕๑๗
พ.ศ.๒๕๑๗ – ๒๕๒๓
พ.ศ.๒๕๒๓ – ๒๕๒๘
พ.ศ.๒๕๒๘ – ๒๕๓๓
พ.ศ.๒๕๓๓ – ๒๕๓๓
พ.ศ.๒๕๓๓ – ๒๕๓๘
พ.ศ.๒๕๓๘ – ๒๕๔๓
พ.ศ.๒๕๔๓ – ๒๕๔๕
พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๔๖
พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๔๖

ทําเนียบนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก
๑
๒

นายพิบูลย พงศธเนศ
นางสุชาดา พันธนรา
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ทําเนียบปลัดเทศบาลตําบลสุไหงโก-ลก
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

ชื่อ - นามสกุล
นายอนันต สุวรรณราช
นายสุข บุญชวย
นายถวิล ไพรสณฑ
นายถนัด ชางชุม
นายชด แสงตาย
นายปรีชา ลวณะวณิช
นายวิชัย พิศาลผล
นายภักดี พิทกั ษนราธรรม
นายวิโรจน นามสินธ
นายคณิต จารวรรณ
นายสนิท จักรวรรดิ
นายระมล มนตแกว
นายสมมาตร อดุลพันธ
นายมานิต บุญสนอง
นายจิตติ ยัง่ ยืน
นายพิชยั เพ็งหนู
นายจิตติ ยัง่ ยืน
นางประณีต ถาวร
นายสมปอง พุม นุม
นายเกรียงศักดิ์ สุเมธอมรรัตน
นางประณีต ถาวร

ระยะเวลาดํารงตําแหนง
พ.ศ.๒๔๘๖ – ๒๔๘๗
พ.ศ.๒๔๘๗ – ๒๕๐๔
พ.ศ.๒๕๐๔ – ๒๕๐๙
พ.ศ.๒๕๐๙ – ๒๕๑๖
พ.ศ.๒๕๑๖ – ๒๕๑๘
พ.ศ.๒๕๑๙ – ๒๕๑๙
พ.ศ.๒๕๑๙ – ๒๕๒๐
พ.ศ.๒๕๒๐ – ๒๕๒๑
พ.ศ.๒๕๒๑ – ๒๕๒๔
พ.ศ.๒๕๒๔ – ๒๕๒๕
พ.ศ.๒๕๒๕ – ๒๕๒๘
พ.ศ.๒๕๒๘ – ๒๕๓๑
พ.ศ.๒๕๓๑ – ๒๕๓๑
พ.ศ.๒๕๓๑ – ๒๕๓๒
พ.ศ.๒๕๓๒ – ๒๕๓๕
พ.ศ.๒๕๓๕ – ๒๕๓๖
พ.ศ.๒๕๓๖ – ๒๕๓๖
พ.ศ.๒๕๓๖ - ๒๕๔๐
พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๔๒
พ.ศ.๒๕๔๒ – ๒๕๔๓
พ.ศ.๒๕๔๓ -

ทําเนียบปลัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
๑
๒

นางประณีต ถาวร
นายนพพล ถ้าํ เจริญ
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ประวัติการจัดตั้งเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

เทศบาลตําบลสุไหงโก-ลก ไดรับการประกาศจัดตั้งเปนเทศบาลตําบลสุไหงโก-ลก ใน
วันที่

24

มิถุนายน 2843 มีพื้นที่

22

ตารางกิโลเมตร

ตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกา

เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลไปทางทิศเหนือ เขตตําบลปาเสมัส อําเภอสุไหงโก-ลก 0.5 ตาราง
กิโลเมตร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมที่ 83 ตอนที่ 21 ลงวันที่ 5 มีนาคม
2509

รวมพื้นที่ 22.5 ตารางกิโลเมตร
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เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
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เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
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เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
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เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
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เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
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เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
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ตอมาไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ

2547

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลเปนเทศบาลเมือง
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เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
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ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตั้งอยูระหวางเขาตะเว เขาลี
แป และเขาบาดูตาโมง ไปจรดแมน้ําสุไหงโก-ลก ซึ่งกั้นระหวางเขตแดนของประเทศไทยกับ
รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย พื้นที่สว นใหญเปนที่ราบและที่ราบลุมต่ํากวา 50 เมตร สภาพพื้นที่
เปนลอนคลื่นสูงๆต่ําสลับกันไป และมีพื้นที่ราบอยูริมฝงแมน้ําโก-ลก ซึ่งมีพื้นที่อยูสูงกวา
ระดับน้ําทะเลปานกลางเฉลี่ย 10-14 เมตร พื้นที่สวนใหญประมาณรอยละ 80 ยังคงเปนพื้นที่
เกษตรกรรม พื้นที่วางเปลา และพื้นที่สาธารณะ และที่เหลืออีกประมาณรอยละ 20 จะเปนที่อยู
อาศัยหนาแนนมาก ปานกลาง นอยและอื่นๆ โดยยานชุมชนหนาแนนและเขตพาณิชยกรรม จะ
อยูทางดานทิศตะวันออกคอนไปทางเหนือ ของพื้นที่ สวนพื้นที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลางจะ
อยูตอเนื่องกับชุมชนหนาแนนมากไปตามแนวถนน และชุมชนหนาแนนนอยจะอยูบริเวณดาน
นอก กระจายกันไปตามแนวทางหลวงแผนดิน หมายเลข 4050 และ 4057 โดยสวนใหญยัง
เปนพื้นที่เกษตรกรรม
ลักษณะธรณีสัณฐานวิทยา
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เปนพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งตั้งอยูหางจากแนวที่เปน
ศูนยกลางการเกิดแผนดินไหว โดยกรมทรัพยากรธรณีไดกําหนดไววาเมื่อพิจารณาตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยกรมโยธาธิการและผัง
เมือง กระทรวงมหาดไทยแลว กําหนดใหบริเวณจังหวัดนราธิวาสอยูในเขตปลอดแผนดินไหว
(Aseismic Zone)
สภาพพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองสุไหง-ลก จะเปนที่ลุม ลาดเอียงสูแมน้ําสุ
ไหงโก-ลก ซึ่งเปนแหลงน้ําธรรมชาติที่กั้นพรมแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย
ตนน้ําอยูในทองที่อําเภอแวงไหลผานอําเภอสุไหงโก-ลก ไปลงอาวไทยที่อําเภอตากใบ มีความ
ยาวประมาณ 103 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ตางๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ประมาณ

6.4

ติดตอตําบลปาเสมัส อําเภอสุไหงโก-ลก ความยาว

กิโลเมตร
ทิศใต

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ติดตอตําบลกายูคละ

อําเภอแวง

ความยาว
หนา 28

ประมาณ

4.3

กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดตอแมน้ําโก-ลก (พรมแดนไทย-มาเลเซีย) ความ

ยาวประมาณ

8.6

กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดตอตําบลริโกและตําบลปะลุรู อําเภอสุไหงปาดี ความ

ยาวประมาณ 4.1 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิอากาศ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตั้งอยูทางตอนใตของแหลมมาลายู มีลักษณะสภาพ
ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน สภาพพื้นที่มีความแตกตางไมมากนักระหวางฤดูกาล คือมีเพียง
2 ฤดู คือฤดูรอนกับฤดูฝน โดยฤดูรอนจะอยูระหวางเดือน กุมภาพันธ ถึงกลางเดือน พฤษภาคม
เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต ซึ่งเปนลมรอนที่พัดจากทะเลจีนใต จึง
ทําใหอากาศโดยทั่วไปรอนขึ้น โดยจะรอนมากที่สุดในเดือนเมษายน แตก็ไมรอนอบอาวเทากับ
จังหวัดที่อยูในประเทศไทยตอนบน ฤดูฝนสามารถแบงออกไดเปน 2 ชวง เนื่องจากไดรับ
อิทธิพลของลมมรสุม ไดแกชวงที่ไดรบั อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งหอบเอาไอน้ํา
และความชุม ชื่นจากทะเลฝงอันดามัน และมหาสมุทรอินเดีย เขามาทําใหมีฝนตกชุก ฝนที่ตก
สวนใหญจะเปนชวงบายถึงค่ํา ในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม อีกชวงหนึ่งเปนชวงที่
ไดรบั อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพาความชื้นจากอาวไทยเขามา ทําใหมี
ฝนตกชุกระหวางเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน มกราคม ซึ่งจะทําใหมีฝนตกหนักถึงหนักมากเปน
แหงๆ และเปนสาเหตุทที่ ําใหเกิดอุทกภัยในทุกป อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ประมาณ 27-29 อาศาเซน
เซียส (อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุดอยูที่ 22-23 องศาเซนเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด อยูที่ 3132 องศาเซนเซียส)
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การตั้งถิ่นฐานและการประกอบอาชีพของประชากร
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก แมจะมีพื้นที่ 22.5 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่
ผังเมืองรวมประมาณ 25.63 ตารางกิโลเมตร แตการตั้งถิ่นฐานของประชากรจะกระจุกตัวใน
ยานชุมชนหลังสถานีรถไฟ ตั้งแตดั้งเดิม ซึ่งประกอบการพาณิชย และธุรกิจบริการตาง ๆ รอบ
นอกเปนที่อยูอาศัย และประกอบอาชีพการเกษตร เชน ทําสวนยาง สวนผัก สวนผลไม
หัตถกรรมในครัวเรือน เชน ทําผาบาติก ปกดวยจักร รับจางทั่วไป ฯล

สภาพทางโครงสรางพื้นฐาน
สุไหงโก-ลก หางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 1,200 กิโลเมตร การเดินทาง
ระหวางจังหวัดปจจุบันมีความสะดวกมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งทางรถไฟสุไหงโก-ลกเปนจุดตน
ทางและปลายของรถไฟสายใตหลายขบวน ทางรถยนตถนนไดรับการปรับปรุงใหเปน 4
ชองทางจราจรเกือบตลอดสาย ทางอากาศสามารถขึ้นเครื่องบินไดที่สนามบินนราธิวาส (บาน
ทอน อําเภอเมืองนราธิวาส)
ในเขตเทศบาลมีรถรับจางทั้ง 2 แถว และรถตูวงิ่ ระหวางอําเภอและจังหวัด รถ
โดยสารระยะไกลไปกรุงเทพฯ บริษัทขนสงจะเปนผูดําเนินการมีทั้งรถปรับอากาศชั้น 1 ชั้น 2
และ V.I.P สวนการสัญจรภายในเขตมีเฉพาะรถจักรยานยนตรับจางที่จอดรอผูโดยสารตามจุด
ตาง ๆ ประมาณ 120 จุด คลุมพื้นที่จํานวนประมาณ 2,000-3,000 คัน มีทั้งประเภทยึดเปน
อาชีพประจําและรับจางเปนบางเวลา แตละคิวจะมีเสื้อกั๊กและหมายเลขกํากับ(สภ.อ. อําเภอสุ
ไหงโก-ลก เปนผูกําหนด) เรื่องรถจักรยานยนตรับจางแมจะมีความสะดวกรวดเร็วสําหรับ
ผูโดยสารแตเปนจุดออนอยางหนึ่งของการทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่งความปลอดภัยและ
ความสะดวกของนักทองเที่ยวที่เปนหมูคณะหรือผูมีสัมภาระ ซึ่งผูที่เกี่ยวของทุกฝายจําเปนตอง
หาแนวทางแกไขใหเกิดประโยชนแกทองถิ่นโดยรวม จากปริมาณรถที่ขับเคลื่อนโดย
เครื่องยนตมีมากขึ้นทําใหสามลอพวงขาง ซึ่งใชแรงคนลดลงจนเกือบจะไมมีผูประกอบการแลว
จะเห็นอยูบางเฉพาะที่ดานพรมแดนซึ่งรอรับผูโดยสารระยะใกลๆ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

หนา 30

ขอมูลดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ถนน ในเขตเทศบาลทั้งสิ้น 111 สาย

- ถนนแอสฟลทติก จํานวน 20 สาย
- ถนนลาดยาง จํานวน 89 สาย
- ถนนลูกรัง จํานวน 2 สาย
ในสวนของถนนหนทาง สวนใหญไดพัฒนาปรับปรุงไปแลว โดยเฉพาะระบบ
ระบายน้ําซึ่งจะตองดําเนินปรับปรุงควบคูกันไป เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีถนน ตรอก ซอย
เปนจํานวนมาก สวนใหญคับแคบ การจราจรคับคั่ง จึงตองจัดการเดินรถทางเดียวในถนนบาง
สาย อนาคตจําเปนตองตัดถนนสายใหมเปนถนนขนานกับทางรถไฟ หรือถนนเลี่ยงเมือง
เพื่อใหการจราจรไมคับคั่งในยานชุมชนมากเกินไป
2 .สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 5 แหง
3 .ขอมูลดานไฟฟา ไฟฟาที่บริการในเขตเทศบาลเปนของการไฟฟาสวนภูมิภาค

สวนเทศบาลรับผิดชอบในสวนของไฟฟาสาธารณะ
- ไฟฟาสาธารณะ (ไฟฟาสองสวาง) จํานวน 1,800 จุด ตองการติดตั้งเพิ่มเติม
อีก

50 จุด

ประปาในเขตเทศบาลเปนของการประปาสวนภูมิภาค ซึ่ง
จายทั้งเขตอําเภอสุไหงโก-ลกและอําเภอแวง โดยใชแหลงน้ําจากแมน้ําสุไหงโก-ลก
4. ขอมูลการประปา

- 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
โทรศัพทในเขตสุไหงโก-ลกใหบริการ 4 ชุมสาย อยางทั่วถึง
นับเปนการบริการที่ทันสมัยทั้งโทรศัพทและสาธารณะ
6.วิทยุกระจายเสียง มีสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ เอ็ม 1 สถานี คือสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยสุไหงโก-ลก นอกจากนี้ยังมีระบบสงเสียงตามสายของ
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกเองในการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารตางๆ
5.โทรศัพท

7 .พื้นที่เสี่ยงภัยจากน้ําทวม

จากภาวะฝนตกหนักในชวงกลางเดือนธันวาคม ปรากฏวาไดเกิดอุทกภัยในพื้นที่ริมฝง
แมน้ําโก-ลกตอเนื่องมาจนถึงบริเวณถนนเจริญเขต ไดแกถนนวิถีอุทก ซอยแยกตางๆของถนน
เจริญเขตและมีชุมชนตางๆถูกน้ําทวมและตองอพยพประชาชน ไดแก ชุมชนหัวสะพาน ชุมชน
ทากอไผ ชุมชนทาประปา ชุมชนบือเร็ง ชุมชนโปฮงยามู และชุมชนทาโรงเลื่อย และยังมีชุมชน
ที่ถูกน้ําทวมแตไมตองการอพยพประชาชน ไดแกชุมชนหลังดาน ชุมชนเจริญสุข และชุมชนปา
โงเปาะเส็ง นอกจากนี้ยังมีบริเวณที่ถูกน้ําทวมเปนประจําก็คือบริเวณศาลเจาแมโตะโมะ

สภาพทางเศรษฐกิจ
การเกษตรกรรม ในเขตเทศบาลเปนประเภทสวนผลไม เชน มะมวง เงาะ
ทุเรียน มังคุด ลองกอง สวนยางพารา เปนตน
2 การอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
สวนใหญเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ไดแก อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมการผลิต ราน
ซอมรถยนต ซอมเครื่องไฟฟา รานผลิตอาหาร ประเภทขนมและเสนกวยเตี๋ยว อุตสาหกรรมทํา
บะหมี่สําเร็จรูปและขนมปงปอนด และอื่นๆ
3 ธุรกิจการคาและบริการภายในจังหวัด เปนการคาปลีกและการคาสงตามปกติ
ซึ่งมีทั้งสวนที่เปน นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
1
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การคาชายแดน ปจจุบันสภาพโดยรวมอยูในภาวะปกติ ซึ่งมูลคาสินคานําเขาสงออก แตละปนับพันลานบาท ซึ่งแยกเปนสินคานําเขาและสินคาสงออก 10 อันดับ ดังนี้
สถิติสินคานําเขา 10 อันดับ ปงบประมาณ 2550
4

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

สถิติสินคาสงออก 10 อันดับปงบประมาณ

2550

1.อาหารกุง
2.

ยางแผนดิบ,เศษยางจากตนยาง

3.กาซปโตรเลียมเหลว
4.

หนังโค-หนังกระบือ (ฟอกสมบูรณแลว)

5.ผาฝาย 100%ผาผืนทอดวยใยสังเคราะห
6.บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป,เสนหมี่กึ่งสําเร็จรูป,เสนหมี่
7.ปลาเบญจพรรณสด,ปลาทู,ปลาอินทรียแชน้ําแข็ง (เล็ก)
8.

แปงมันสําปะหลัง,แปงขาวเหนียว

9.

เชือกทําจากเม็ดพลาสติก

10.
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การสาธารณสุข
การรักษาพยาบาล ในเขตเทศบาลมีโรงพยาบาลอําเภอ 1 แหง ศูนยบริการ
สาธารณสุขของเทศบาล 1 แหง ซึ่งใชบริการทั้งที่ศูนย และจัดหนวยเคลื่อนที่บริการประชาชน
ในชุมชนผูมรี ายไดนอย สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก) 14 แหง การบริการประชาชนเปนไป
ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข เชน โครงการสุขภาพถวนหนา สวัสดิการ
ประชาชนดานการรักษาพยาบาลปองกันยาเสพติด โรคเอดส ฯลฯ
2 งานสุขาภิบาล เทศบาลมีภารกิจหลักดานสาธารณสุขคือ งานสุขาภิบาล ซึ่ง
มีทั้งการรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย การกําจัดขยะมูลฝอย การปองกันโรค
อันเกิดจากอาหาร และมลภาวะ การใหความรูเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสมควร
1

 ขอมูลการใหบริการทางการแพทย (ป พ.ศ. 
จํานวน
ประชากรที่
รับผิดชอบ
(คน)



เตียง/ประชากร
จํานวนเตียง
สัดสวน มาตรฐาน จํานวน
ขององคการ แพทย
อนามัยโลก

แพทย/เตียง
สัดสวน
มาตรฐาน
ขององคการ
อนามัยโลก





  



ขอมูล : จากโครงการแผนแมบทการพัฒนาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ณ เดือน สิงหาคม



การเมืองและการบริหาร
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกเปนหนวยงานบริการราชการสวนทองถิ่น ภายใต
การกํากับดูแลของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ปจจุบันเปนเทศบาลขนาดใหญมี
บุคลากรทั้งสิ้น 548 คน แยกเปน พนักงานเทศบาลสามัญ 54 คน พนักงานครู
เทศบาล 159 คน ลูกจางประจํา 47 คน พนักงานจางชั่วคราว 288 คน

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

หนา 34

สถานธนานุบาล
เทศบาลมีสถานธนานุบาล 1 แหง เจาหนาที่ 5 คน ณ มีเงินทุน
หมุนเวียนทั้งสิ้น 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 นอกจากนี้มีอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) สนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจ 540 คน รวม 6 รุน

การรักษาความสงบ
การรักษาความสงบเปนภารกิจโดยตรงของสถานีตํารวจภูธรอําเภอสุไหงโก-ลก เนื่องจากสภาพ
ที่ตั้งเปนเมืองชายแดนที่มีประชาชนเขามาอาศัยหนาแนนทั้งชั่วคราวและประกอบอาชีพเปนการ
ถาวร คดีตางๆ จึงเกิดขึ้นตามสมควร โดยเฉพาะปญหายาเสพติด และปญหาดานความมั่นคง
เปนปญหาหลักที่ตองติดตามแกไข

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

หนา 35

ขอมูลประชากร
จํานวนครัวเรือน

13,005

ครัวเรือน

สถิตประชากรเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขอมูล ณ วันที่ ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 
ชวงอายุ
ต่ํากวา  ป
 ถึง 
 ถึง 
 ถึง 
 ถึง 
 ถึง 
 ถึง 
 ถึง 
 ถึง 
 ถึง 
 ถึง 
 ถึง 
 ถึง 
 ถึง 
 ถึง 
 ถึง 
 ถึง 
 ถึง 
 ถึง 
 ถึง 
 ปขึ้นไป

ชาย

หญิง

รวม































































































































รวม







เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
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ปรามิดประชากร
75-79
60-64
45-49

กลุมอายุ

%…
%…

30-34
15-19
00-04
6

4

2

0

รอยละ

2

4

6

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ในระยะ  ป
กลุม
ประชากร
 วัย
ประถมศึกษา
( ป)
 วัยแรงงาน
( ป)
 วัยพึง่ พา
( ป)
 อัตราสวน
การพึง่ พิง
 วัยสูงอายุ
(  ป)





















































































































เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก



หนา 37

ขอมูลทางดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาของ
ทองถิ่น
 ขอมูลทางดานการศึกษา

ตารางที่  โรงเรียนและระดับที่เปดสอน
ลําดับที่













ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล  ราษฏรบํารุง)
โรงเรียนเทศบาล  บานตันหยงมะลิ)
โรงเรียนเทศบาล  วิมุกตายนวิทยา)
โรงเรียนเทศบาล  บานทรายทอง)
โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
โรงเรียนรังผึ้ง
โรงเรียนบุญยลาภนฤมิต
โรงเรียนผดุงวิทย
โรงเรียนบานสุชาดา-เกษมทรัพย
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
วิทยาลัยชุมชน

สังกัด
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
สพฐ.
สพฐ.
เอกชน
เอกชน
เอกชน
เอกชน
อาชีวศึกษา
ก.ศึกษาธิการ

ระดับที่เปดสอน
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาล-มัธยมศึกษาปที่ 
อนุบาล-มัธยมศึกษาปที่ 
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปที่ 
อนุบาล-มัธยมศึกษาปที่ 
อนุบาล-มัธยมศึกษาปที่ 
อนุบาล
อนุบาล-มัธยมศึกษาปที่ 
ปวช. และ ปวส.
อนุปริญญา

ตารางที่  จํานวนนักเรียน และครูของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ลําดับที่





ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
วัดโก-ลกเทพวิมล
มัสยิดอัลอามีน
มัสยิดอะหมาดียะห
รวม

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

นักเรียน






ครู






หนา 38

ตารางที่  จํานวนนักเรียน และครูโรงเรียนเทศบาล
ลําดับที่





ชื่อโรงเรียน
นักเรียน

โรงเรียนเทศบาล  ราษฎรบํารุง)

โรงเรียนเทศบาล  บานตันหยงมะลิ)

โรงเรียนเทศบาล  วิมุกตายนวิทยา)

โรงเรียนเทศบาล  บานทรายทอง)

รวม
ขอมูล : กองการศึกษา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ณ วันที่  มิถุนายน 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ครู






หนา 39

ตารางที่ 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

หนา 40

ตารางที่ 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

หนา 41

ตารางที่ 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

หนา 42

ตารางที่  ขอมูลนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต  ระดับ ปวช.
ลําดับ
ที่






สาขาวิชา

สาขางาน

เครื่องกล
ยานยนต
เครื่องกล.ทวีภาคี ยานยนต
ไฟฟาและ
ไฟฟากําลัง
อิเล็กทรอนิกส
พณิชยการ
การบัญชี
พณิชยการ
คอมพิวเตอร

รวมทั้งสิ้น

แผน
รับ

จํานวนผูสมัคร
ชาย หญิง รวม

จํานวนที่รับไว
ชาย หญิง รวม















-

-

-

-

-

-

-

























































ระดับ ปวส.
ลําดับ
ที่








สาขา
งาน
เทคนิค
เครื่องกล
ยาน
ยนต
ไฟฟาและ
ไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส กําลัง
การ
การบัญชี
บัญชี
การ
คอมพิวเตอร
สราง
ธุรกิจ
เว็บเพจ
รวมทั้งสิ้น
สาขาวิชา

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

แผน
รับ

จํานวนผูสมัคร
ชาย หญิง รวม

จํานวนที่รับไว
ชาย หญิง รวม
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ระดับ ปวช.ระบบเทียบโอนประสบการณ
ลําดับที่ สาขาวิชา สาขา
งาน
ชาง

เครื่องกล
ยนต
รวม
ทั้งสิน้

แผนรับ

จํานวนผูสมัคร
ชาย
หญิง
รวม

จํานวนที่รับไว
ชาย
หญิง
รวม





























ระดับ ปวส.ระบบเทียบโอนประสบการณ
ลําดับที่

สาขาวิชา



เครื่องกล
ไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส
การบัญชี
คอมพิวเตอร
ธุรกิจ
การโรงแรม
รวมทัง้ สิ้น






สาขา
แผนรับ
งาน

จํานวนผูสมัคร
ชาย
หญิง
รวม

จํานวนที่รับไว
ชาย หญิง
รวม





















































































ขอมูล : วิทยาลัยการอาชีพอําเภอสุไหงโก-ลก ณ วันที่



มิถนุ ายน พ.ศ. 

ตารางที่  ตารางจํานวนนักเรียนของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสุไหงโก-ลก
สถานศึกษา ประถม
มัธยมตน
มัธยมปลาย ปอ. (คน)
กศน.สุไหง




โก-ลก
ขอมูล : ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสุไหงโก-ลก ณ วันที่

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ปวช. (คน)



มิถนุ ายน

หมายเหตุ




หนา 44

ขอมูลดานศาสนา
 จํานวนวัดในพระพุทธศาสนา ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีวัดจํานวน  วัด คือ วัดชล
เฉลิมเขต วัดโก-ลกเทพวิมล วัดทองดีประชาราม วัดขวัญประชา
 จํานวนมัสยิดและสุเหรา ในศาสนาอิสลาม มีจํานวนมัสยิด และสุเหรา  แหง

 ขอมูลทางดานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จะแตกตาง
จากวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่นในเขตภาคใตดวยกันเอง ทัง้ นี้เพราะภายในเขต
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกจะผสมกลมกลืน่ กันในระหวางกลุมคน  เชือ้ ชาติ คือ ชาวไทยทีน่ ับถือศาสนา
พุทธชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม และชาวไทยเชื้อสายจีน ในสวนของชาวไทยทีน่ ับถือศาสนาพุทธ ก็ยัง
มีความแตกตางแยกยอยลงไปอีก ระหวางคนทองถิ่นดังเดิม และคนทีอ่ พยพโยกยายมาจากภาคอื่นๆของ
ประเทศไทย เชน ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ มาตัง้ ถิน่ ฐานรวมตัวเปนชุมชนอยูในเขต
เทศบาลเมืองสุไหง โก-ลก ประเพณีที่สาํ คัญก็เชน วันขึ้นปใหม วันสงกรานต วันลอยกระทง วันเขาพรรษา
ออกพรรษา ประเพณีเดือนสิบ (วันสารทไทย) พิธถี ือศีลอดในเดือนรอมฎอน วันฮารีรายอ พิธีการเขาสุนัต
วันรายอฮัจยี วันตรุษจีน

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

สารทจีน พิธแี หเจาแมโตะโมะ เปนตน

หนา 45

การใชประโยชนในที่ดนิ เปรียบเทียบระหวางป พ.ศ.  กับป พ.ศ. 
ประเภทการใชประโยชนในที่ดิน

เนื้อทีก่ ารใชประโยชนใน
ที่ดินป พ.ศ. 
เนื้อที่ (ไร)
รอยละ

เนื้อทีก่ ารใชประโยชนใน
การ
ที่ดิน ป พ.ศ. 
เปลี่ยนแปลง
เนื้อที่ (ไร)
รอยละ




ที่อยูอาศัย



พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย



อุตสาหกรรมและคลังสินคา



สถาบันการศึกษา



สถาบันศาสนา



สถาบันราชการ



นันทนาการ



เกษตรกรรม



ที่วา ง



ถนน ซอย



แมน้ํา ลําคลอง



รวม
จํานวนอาคารจําแนกตามชนิดของอาคารในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ชนิดอาคาร
บานเดี่ยว
อาคารเดี่ยว
บานแฝด
ทาวนเฮาส
หองแถว
ตึกแถว/อาคารครึ่งตึกครึ่งไม
โรงแรม
อาคารชุด
อาคารสํานักงาน
อื่นๆ
รวม
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

















































จํานวน

รอยละ
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ขอมูลดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 ตารางปริมาณขยะมูลฝอย
รายการ



พ.ศ.






















หนวย

ประชากร
อัตราขยะมูลฝอย
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทัง้ หมด
สัดสวนขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได
ปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได

คน
กก./คน/วัน
ตัน/วัน
เปอรเซ็นต
ตัน/วัน

 ตารางปริมาณน้าํ เสีย
รายการ
ประชากร
อัตราการใชน้ํา
ปริมาณน้ําใชเฉลี่ย
ปริมาณน้ําเสียเฉลี่ย

หนวย
คน
ลิตร/คน/วัน
ลูกบาศกเมตร/วัน
ลูกบาศกเมตร/วัน

พ.ศ.






























หมายเหตุ ปริมาณน้าํ เสียเฉลี่ย =  ปริมาณน้าํ ใชเฉลี่ย

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

หนา 47

ขอมูลดานความมั่นคงและการเสริมสรางสันติสขุ
1 ตารางขอมูลผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวติ จากเหตุการณความไมสงบเรียบรอยในพื้นที่

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

เสียชีวิต
1
1
2
4

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

ป พ.ศ. 2549
บาดเจ็บ
3
8
1
2
1
16
31

รวม
3
9
1
3
1
18
35

เสียชีวิต
3
1
1
1
1
7

ป พ.ศ. 2550
บาดเจ็บ
19
1
2
1
1
30
59

รวม
22
1
3
2
2
1
30
66
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2 ตารางขอมูลการกอความไมสงบในพื้นที่
ป พ.ศ. 2549
วางเพลิง ลอบทําราย วางระเบิด
มกราคม
1
1
กุมภาพันธ
1
2
มีนาคม
1
เมษายน
พฤษภาคม
1
มิถุนายน
1
1
กรกฎาคม
สิงหาคม
1
กันยายน
1
2
ตุลาคม
1
1
พฤศจิกายน
1
ธันวาคม
รวม
3
3
10
ขอมูล : สภ.สุไหงโก-ลก ณ พ.ศ. 2549 และ 2550
เดือน

วางเพลิง
-

ป พ.ศ. 2550
ลอบทําราย วางระเบิด
3
2
1
2
1
1
3
2
1
1
4
13

3 ตารางขอมูลสถิติคดีอาญา 5 กลุม ที่เกิดขึ้นในเขตอําเภอสุไหงโก-ลก

คดีกลุมที่
1.คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ
2.คดีชีวิต รางกายและเพศ
3.คดีประทุษรายตอทรัพย
4.คดีอาญาทีน่ าสนใจ
5.คดีที่รัฐเปนผูเสียหาย
รวม
ขอมูล : สภ.สุไหงโก-ลก
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พ.ศ. 2546
46
63
214
123
680
1,126

พ.ศ. 2547
25
43
144
90
123
425

พ.ศ. 2548
26
45
198
159
484
912

พ.ศ. 2549
36
59
208
138
663
1,104

พ.ศ. 2550
26
45
118
101
397
687
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สถานที่ทองเที่ยว/พักผอนหยอนใจ ในอําเภอสุไหงโก-ลก
ศูนยวิจัยและศึกษาธรรมชาติปาพรุสิรินธร (ปาพรุโตะแดง)
ปาพรุสิรินธรเปนสวนหนึง่ ของปาพรุโตะแดง ปาพรุแหงสุดทายของประเทศ ซึง่ คลุมพื้นที่
ของ  อําเภอ คือ อําเภอตากใบ อําเภอสุไหงโก-ลกและอําเภอสุไหงปาดี มีพื้นที่ประมาณ  ไร แต
สวนที่สมบูรณโดยประมาณมีเพียง  ไร เปนปาทีย่ ังคงความอุดมสมบูรณดวยสัตวปาและพรรณไม
พื้นที่ปาพรุมีลาํ น้าํ สําคัญหลายสายไหลผาน คือ คลองสุไหงปาดี แมน้ําบางนรา และคลองโตะแดง อันเปน
ที่มาของชื่อปา
ภายในศูนยฯไดจัดใหมีทางเดินปาศึกษาธรรมชาติ เพื่อประชาสัมพันธความรูดานตางๆ ที่
เกี่ยวกับธรรมชาติของปาพรุ เริ่มที่บงึ น้าํ ดานหลังอาคารศูนยวิจยั และศึกษาธรรมชาติปาพรุสิรินธรเปน
สะพานไมตอลัดเลาะเขาไปในปาพรุ ระยะทาง  เมตร บางชวงเปนสะพานไมรอยลวดสลิง บางชวง
เปนหอสูงสําหรับมองทิวทัศนเบื้องลางที่ชอุมไปดวยไมนานาพรรณในปาพรุ จะมีปายชื่อตนไมทนี่ า สนใจ
และซุมความรูอ ยูเปนจุด ๆ สําหรับใหความรูและยังมีหองจัดนิทรรศการใหความรูแกคนที่มาเที่ยวชมอีก
ดวย
ศาลเจาแมโตะโมะ
เดิมทีเจาแมโตะโมะประดิษฐานอยูที่บา นโตะโมะ อําเภอสุคิริน จนกระทั้งชาวบานได
อัญเชิญมาประดิษฐานที่อาํ เภอสุไหงโก-ลก เปนทีน่ ับถือของชาวสุไหงโก-ลกและชาวจังหวัดใกลเคียง
รวมทัง้ ชาวจีนในประเทศมาเลเซียเปนอยางมากทุก ๆ ป จะมีการจัดงานประเพณีประจําปที่บริเวณศาลเจา
ตรงกับวันที่  เดือนสามของจีน (ประมาณเดือนเมษายน) ในงานจะมีกิจกรรมมากมาย เชน มีการจัด
ขบวนแหเจาแม ขบวนสิงโต ขบวนเอ็งกอ ขบวนกลองยาว และยังมีการลุยไฟดวย
ดานสุไหงโก-ลก
เปนดานการคาชายแดนที่ใหญที่สุดในจังหวัด สามารถเดินทางขามไปมาไดสะดวกมีการ
สรางสะพานเชื่อมระหวางประเทศ เปดตั้งแต   น. ชาวไทยมักขามไปยังฝงรันตูปนยังเพื่อซื้อ
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เครื่องใชไฟฟา ของกินเลน สวนคนมาเลยจะขามมาซื้ออาหาร และผลไม เนื่องจากดานอยูห า งจากตลาด
สดที่ขาย อาหาร ผักและผลไม เพียง  เมตร
สวนรื่นอรุณ
ตั้งอยูริมถนนทรายทอง  ตรงขามฝงถนนกับเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เปน
สวนสาธารณะพรอมสนามเด็กเลน มีหองสมุดประชาชนของการศึกษานอกโรงเรียน และมีรานอาหารไว
บริการนักทองเที่ยวอีกดวย
สวนภูมินทร
ตั้งอยูริมถนนเอเชีย  ติดกับสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก เปนที่ประดิษฐานพระบรมราชา
นุสรณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั สวนนี้มีลักษณะเดนคือ อุดมไปดวยไมประจําถิ่น เชน
หมากแดง ปาลมบังสูรย เปนตน
สวนสิรินธร
ตั้งอยูริมถนนทรายทอง  ติดกับโรงเรียนเทศบาล  ยามเชาเย็น จะมีประชาชนไปใช
บริการมากมาย เพราะมีบริเวณที่ตงั้ ติดกับแมน้ําสุไหงโก-ลก มีสระน้ํา น้าํ พุ
สวนมิง่ ขวัญประชา
มีขนาดใหญทสี่ ุด ในปจจุบนั ไดดําเนินการกอสรางแลวบางสวนแตประชาชนไปใชบริการ
นอยมากและพบวาอาคารพักผอนบางหลัง ชํารุดใชการไมไดจึงไมสามารถเปดใหบริการไดตามปกติ
สนามกีฬามหาราช
อยูในความดูแลของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตั้งอยูตรงขามกับโรงเรียนสุไหงโก-ลก เปน
สนามกีฬาที่ไดมาตรฐาน โดยใชสําหรับการแขงขันฟุตบอลและกีฬาประเภทอื่นๆ และยังมีสนามกอลฟของ
เอกชน ไดแก โก-ลกกอลฟคลับแอนดรีสอรท ตั้งอยูติดกับสวนมิง่ ขวัญประชา โดยมีสนามไดรกอลฟที่ได
มาตรฐาน
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ขอมูลชุมชน
ลําดับที่

ชุมชน

ประธานกรรมการชุมชน

หลังคาเรือน ประชากร

ที่ต้งั

1.

กูโบร

นางเจะแมะ มะแซ

143

566

ถ.ประชาวิวัฒน ซ.4

2.

โตะลือเบ

นายดือราแม มามะ

154

814

ถนนโตะลือเบ

3.

ตันหยงมะลิ

นายคณิต นิลกระวัตร

125

589

ถ.บานตันหยงมะลิ

4.

โก-ลกวิลเลจ

นายเสริม จันทรแกว

112

510

ถนนประชาวิวัฒน

5.

บือเร็ง

นายเจะดอหะ เจะซอ

221

1,102

ถนนเจริญเขต ซ.13

6.

บาโงเปาะเล็ง

นางอุไรวรรณ มะหะหมัด

150

532

ถนนทรายทอง 4

7.

บาโงปริเม็ง

นายดอเลาะ บาราหาแม

160

694

ถ.ประชาวิวัฒน ซ.11

8.

กือดาบารู

นายวินัย นาคใหม

151

833

ถนนทรายทอง 4

9.

กือบงกาแม

นายสาเหะมาหะมะนอ กานา

102

557

ถนนโตะลือเบ

10.

หัวสะพาน

นายนาพี ยือรา

118

552

ถ.ชลธารเขต ซ.3

11.

เสาสัญญาณ

นางยามิงละห มะ

135

708

ถนนทรายทอง 1

12.

ดงงูเหา

นายชูศักดิ์ บํารุง

310

931

ถนนทรายทอง 3

13.

หลังดาน

นายอิ่ม จันทมุณี

219

638

ถนนเอเชีย 18

14.

สันติสุข

นายผาด คงสม

160

526

ถนนบานตันหยงมะลิ

15.

จือแรตูลี

นายเจะบือราเฮง เจะมามะ

116

575

ถ.ประชาวิวัฒน

16.

โปฮงยามู

นายมะยูกี เจะเลาะ

101

729

ถนนเจริญเขต ซ.7

17.

ทากอไผ

นายอันวา มูซอ

150

632

ถนนชลธารเขต ซ.1

18

สวนมะพราว

นายบรรจง เดชสงค

120

500

ถนนบานตันหยงมะลิ
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ลําดับที่

ชุมชน

ประธานกรรมการชุมชน

หลังคาเรือน ประชากร

ที่ต้งั

19.

เจริญสุข

นายสมศักดิ์ นรสาร

100

500

ถนนเจริญเขต ซ16

20.

มัสยิดกลาง

นายสัมพันธ มะยูโซะ

111

511

ถนนเทศปฐม

21.

หัวกุญแจ

นายอมรัน อูเซ็ง

130

520

ถนนทรายทอง 1

22.

อริศรา

นายสมคิด ศิลป

125

510

ถนนประชาวิวัฒน ซ 11

23.

ทาโรงเลื่อย

นายดอเลาะ เจะแว

110

528

ถนนประเวศชลธี

24.

ทาประปา

นายอิสมะแอ ยูโซะ

115

526

ถนนวิถีอุทก
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