
จังหวัดสตูล 
 
ตราประจ าจังหวัดสตูล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตราประจ าจังหวดั  : รูปพระสมุทรเทวาสถิตบนบัลลังก์หินกลางทะเล เบ้ืองหลังเป็นพระอาทิตยอ์ัสดง พระ
สมุทรเทวา คือ เทวดาผูป้กปูองรักษามหาสมุทร บันลังค์หิน คือ วิมารเทวดา พระอาทิตย์อศัดง  คือ ฝั่งทะเลตะวันตก 
หรือมหาสมุทรอินเดีย 

 
 

 

 

 



ธงประจ าจังหวัดสตูล 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ล กษณะ  ั     : ไม ระบ ส ดส วนความกว างและความยาวของธง      ุ ั           ้                  ลักษณะพื้นธง พ  นส เข ยว กลางธงม ภาพดวงตรา ื ้  ี  ี          ี         

ประจ าจ งหว ดสต ล เป นร ปพระสม ทรเทวาประท บน  งบนแท นห น เบ  องหล งเป นพระอาท ตย อ สดง       ั   ั   ู    ็   ู      ุ          ั  ั่        ิ    ื้    ั   ็       ิ  ์ ั    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ดอกไม้ประจ าจังหวัดสตูล 
 

 

 

 

 

            

 

 

 

ดอกกาหลง 

กาหลงเป็นไม้พุ ม สูง 1-3 เมตร ใบเดี่ยวเรียงสลบั รูปไข หรือเกือบกลม ปลายเว้าลงมาสู เส้นกลางใบลึกเกือบ
ครึ่งแผ นใบ ปลายแฉกทั้งสองข้างแหลม ปลายเส้นกลางใบมีติ่งเล็กแหลม ผลัดใบในฤดูหนาวระหว างเดือนพฤศจิกายน
ถึงเดือนธันวาคม และจะแตกใบใหม ราวเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ดอกออกหลังจากใบใหม แตกออกมาแล้ว 
ดอกสีขาว มีลักษณะเป็นช อดอกสั้นๆ ออกตรงข้ามกับใบที่อยู ตอนปลายกิ่ง มี 3-10 ดอก ฝกัแบน คล้ายรูปขอบขนาน 
ปลายและโคนฝักสอบแหลม ปลายฝักมีติ่งแหลม ขอบฝักเป็นสันหนา มี 5-10 เมล็ด เมล็ดเล็กคล้ายรูปขอบขนาน 

 

 

 

 

 



ปัญหาชุมชนและสังคม 

ชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผู้ปกครองส วนใหญ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าไร และมีอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป ท าให้สภาพสังคมเศรษฐกิจยากจน ผู้ปกครองส วนใหญ  จบการศึกษาระดับมัธยมศกึษา จึงท าให้ไม มีความพร้อม
เรื่องเวลา การเงิน และความรู้ความเข้าใจที่จะเข้าร วมกิจกรรมทางการศึกษาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดขึ้น จึงเป็น
อุปสรรคในการประสานความร วมมือระหว างบ้าน กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ปัจจุบัน มีปัญหาสังคมที่เพิ่มทวีมากขึ้น คือ ปัญหายาเสพตดิ ครอบครัวใหม ๆมักมีปัญหาหลายประการอัน
สืบเนื่องมากจากความยากจนและยาเสพตดิ ครอบครัวขาดคุณภาพในการช วยดูแลส งเสริมพัฒนาการของเด็ก ปัญหา
การทะเลาะวิวาทในครอบครัว การหย าร้างจึงตามมา เหล านี้ ล้วนเป็นอุปสรรคส าคัญประการหนึ่งที่บั่นทอนการ
ส งเสริมพัฒนาการของเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ต าบลวังประจัน 

ประวัติความเป็นมา 
ประวัติความเป็นมาของต าบลวังประจัน 
     วังประจัน เดิมชื่อว า “วังปลาจัน” เพิ่งมาเปลี่ยนชื่อเป็นบ้าน “วังประจัน” ในสมัยที่ นายศุภโยค พาณิชย์วิทย ์เป็น
ผู้ว าราชการจังหวดัสตูล (พ.ศ. 2515 – 2518) ค าว า “วัง” หมายถึง หุบเขาหรือแอ งน้ าลึก “ปลาจัน” มาจากค า
ภาษายาวี หมายถึง กะป ิเนื่องจากมีก้อนหินลักษณะเหมือนก้อนกะปิเป็นจ านวนมาก อยู ในล าคลองปัจจุบัน คือ คลอง
ทุ น ส วนที่เปลี่ยนชื่อเป็น วังประจันก็เน่ืองจากต าบลนี้เป็นเขตแดนติดต อกบัมาเลเซีย และมีถนนเชื่อมติดต อกับบ้านวัง
เกลียน ของมาเลเซีย ต าบลน้ีจึงเป็นเหมือนด านประจันหน้ากับมาเลเซีย ราษฎรในต าบลนี้จึงเหมือนกับมาเลเซียด าน
แรก ราษฎรในต าบลวังประจันบางส วนอพยพมาจากประเทศมาเลเซีย และต าบลควนสตอ ต าบลควนโดน เพื่อเข้าไป
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เห็นว าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสม มีความอุดมสมบรูณ์ ในการท าสวนผลไม ้สวนยาง และการท า
นา วังประจันเดิมเป็นหมู บ้านหนึ่งในเขตต าบลควนสตอ ต อมาได้แยกการปกครองจากต าบลควนสตอ เป็นต าบลวัง
ประจัน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2535 แบ งการปกครองออกเป็น 4 หมู บ้าน มีนายสมัย ละไบแด เป็นก านันคนแรก 
ความเป็นมาของแต ละหมู บ้าน มีดังนี้ 
หมู ที่ 1 บ้านทุ งมะปรัง 
     ทุ งมะปรัง มีทุ งเล็ก ๆ อยู ในหมู บ้านเนื้อที่ประมาณ 1 งาน กลางทุ งเล ากันว า มีบ อน้ าคล้ายปลัก เน้ือที่ประมาณ 
55 เมตร เกิดขึ้นกลางทุ ง มีผู้เห็นคล้ายลิงผุดขึ้นมาสภาพคล้ายคนอยู ประมาณ 4 – 5 นาทีแล้วหายไป จากนั้นมีผู้คน
ไปเซ นสังเวย ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ ์มีการแสดงอาเพศ ใครไปสรา้งความไม ด ีหรือสิ่งสกปรกต าง ๆ จะมีอาการปวดท้อง 
จุกเสียด เป็นไข้ หากถูกอาถรรพ์นี ้ต้องไปบอกกล าว ขออภัยแล้วอาการจะหาย ชาวบ้านเชื่อถือมาตลอดหลายสิบปี 
จนถึงบัดนี้ชาวบ้านเลิกเชื่อถือ และขณะนี้ปลักได้ตื้นเขินหมดแล้ว มะปรัง มาจาก ชื่อโต๊ะปรัง ซึ่งชาวบ้านทั่วไปนับถือ 
หมู ที่ 2 บ้านเขานุ้ย 
     ได้แยกมาจากหมู ที่ 3 บ้านวังประจัน มาเป็นหมู ที่ 2 บ้านเขานุ้ย เมื่อปี พ.ศ. 2532 เพื่อจะแบ งแยกการปกครอง
ให้ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน 
หมู ที่ 3 บ้านวังประจัน 
     หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้มีชาวมลายู หรือมาเลเซียในปัจจุบัน จากบ้านวังเกลียนรัฐเปอร์ลิส อพยพมาอยู ที่
บริเวณ บังทะเลบัน ต อมาบริเวณนั้นแผ นดินยุบตัวลง ก็เลยย้ายมาตั้งหมู บ้านใหม ที่บ้านวังประจัน ผู้ที่อพยพมานั้นมี 3 
ตระกูล คือ ตระกูลละใบโดย เป็นตระกูลผู้พี ่ตระกูลละใบแด เป็นตระกูลรอง ตระกูลละใบจิ เป็นตระกูลน้องเล็ก ทั้ง 3 
ตระกูล เป็นผู้ก อตั้งหมู บ้านวังประจัน ส วนตระกลูอื่น ๆ นั้น ได้เข้ามาหลงัจากสงครามโลกครั้งที ่2 แล้ว เดิมเป็นหมู ที่ 
11 ต าบลวังสตอ แยกมาเป็น ต าบลวังประจัน เมื่อปี พ.ศ. 2515 ปัจจุบันเป็นหมู ที่ 3 ต าบลวังประจัน 
หมู ที่ 4 บ้านวังประจันใต้ 
     บ้านวังประจันใต้ แยกจากบ้านวังประจัน ต าบลควนสตอ เป็นหมู ที่ 12 และต อมาได้แยกมาเป็นต าบลวังประจัน 
จากต าบลควนสตอ ปี พ.ศ. 2532 ได้แยกเมื่อปี พ.ศ. 2532 และได้แยกหมู ที่ 3 บ้านวังประจันออกเป็น หมู ที่ 4 
บ้านวังประจันใต้ ต าบลวงัประจัน 



ค าขวัญต าบลวังประจัน 

วังประจันร มเย็น โดดเด นน้ าตก ชมนกทุ งหญ้า นานาไม้ผล ชุมชนตลาดสมัพันธ์ชายแดน 

 ต าบลวังประจัน เป็นต าบลที่อยู ติดต อชายแดนกับรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย พื้นที่ส วนใหญ อยู ในเขตอุทยาน
แห งชาติทะเลบัน ต าบลวังประจันจึงเป็นต าบลที่มีพื้นที่สีเขียวห้อมล้อมไปด้วยภูเขาปุาไม้ มีน้ าตกแหล งน้ าธรรมชาติ
หลายสาย สัตว์ปุาชุกชุม ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์สามารถปลูกพืชผักผลไม้ได้หลายชนิด  ผลไม้วังประจันได้ชื่อว าเป็น
ผลไม้ที่มีรสชาติดี เนื่องจากธาตุอาหารในดิน แหล งน้ าที่เพียงพอ ผลไม้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพราะพื้นถิ่น ได้แก  จ าปาดะ 
ในปุาเขา ยังมีผลไม้ปุาที่หายากมีรสชาติดี ได้แก  ลินเตะ มะไฟ มะเฟืองปุา มะปริงปุา ซึ่งยังมีอยู ในพื้นที่ นอกจากนี้ ใน
ปุายังมีพืชพันธ์สมุนไพรมากมาย ชุมชนวังประจัน ประชากรส วนใหญ นับถือศาสนาอิสลาม จึงมีขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและวิถึชีวิตแบบอิสลาม ภาษาถิ่น ใช้ภาษาถิ่นใต้ส าเนียงชาวอ าเภอควนโดนในการพูดคุยสื่อสาร อาชีพส วน
ใหญ  คือ เกษตรกรรม อาชีพรอง ได้แก  การค้าขาย โดยเฉพาะอย างยิ่งบริเวณตลาดชายแดนวังประจัน เป็นที่รู้จักและ
นิยมของนักท องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดสตูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภูมิปัญญาท้องถ่ิน                     

1. ภูมิปัญญาด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

นายสาและ หมาดปันจอร์  
ที่อยู  บ้านเลขที่ 179 (ศนูย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงชุมชน) หมู ที่ 2 ต าบลวังประจัน อ าเภอควนโดน 
จังหวัดสตูล 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      นายสาและ หมาดปันจอร์ ถือไดว้ าเป็นปราชญท์้องถื่นที่ส าคัญคนหนึ่ง มีความรู้และประสบการณ์หลาย
ด้าน โดยเฉพาะอย างยิ่ง ด้านเกษตรอินทรีย์ การท าเกษตรตามแนวพระราชด าริ (เศรษฐกจิพอเพยีง) ปัจจุบันเป็น



ผู้ดูแลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนหมู ที ่2 ต าบลวังประจัน ภายใต้ศูนย์บริการถ ายทอดเทคโนโลยีเกษตรต าบล
วังประจัน ศูนย์เรียนรู้ฯดงักล าว ได้รับรางวัลจากหน วยงานต างๆมากมาย และเป็นแหล งเรียนรู้ที่มีผู้มาเย่ียมเยือนอยู 
เสมอ นายสาและ หมาดปันจอร์ นอกจากมีความรู้แล้ว ยังมีความสามารถเป็นวิทยากรถ ายทอดองค์ความรู้ต างๆตาม
ประสบการณ์ได้อย างดีเยี่ยม ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายตามโอกาสต างๆอยู บ อยครั้ง 

2. ภูมิปัญญาด้านหมอพื้นบ้าน / พืชสมุนไพรท้องถ่ิน 

- นายดาหลี กระเวนเวช (หมอพื้นบ้าน/สมุนไพรทอ้งถิ่น) 
ที่อยู .... บ้านเลขที่  หมู ที ่3 ต าบลวังประจัน อ าเภอควนโดน จังหวดัสตูล 

หมอพื้นบ้าน” หมายความว า บุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถในการส งเสริมและดูแลสุขภาพ ของประชาชน
ในท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามวัฒนธรรมของชุมชนที่สบืทอดกันมานาน ไม น้อยกว าสิบปี เป็นที่นิยม
ยกย องจากชุมชนการรับรองหมอพื้นบ้าน ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคณุสมบัติและไม มีลักษณะต้องห้าม ดังต อไปน้ี  

(1) อายุไม น้อยกว าสามสิบห้าปีบริบูรณ์  
(๒) มีภูมิล าเนาในพื้นที่ทีไ่ด้รับการเสนอรายชื่อมาเป็นระยะเวลาไม น้อยกว าสิบปี 
( 3 ) มีความรู้ความสามารถในการส งเสริมและดแูลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์

แผนไทย ตามวัฒนธรรมของชุมชนที่สืบทอดกันมานานไม น้อยกว าสิบปี เป็นที่นิยมยกย องจากชุมชน 
 (4) ไม เป็นคนวิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม สมประกอบ หรือเป็นโรคที่คณะกรรมการหมอพื้นบ้าน ประกาศ

ก าหนด 
 (5) ไม เคยต้องโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุในคดีที่คณะกรรมการหมอพื้นบ้านเห็นว า จะน ามาซึ่งความ

เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห งวิชาชพีการแพทย์แผนไทยหรือการรับรองหมอพื้นบ้าน  
 (6) ไม เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียซ่ึงคณะกรรมการหมอพื้นบ้านเห็นว าจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย เกียรติศักดิ์

ของการเป็นหมอพื้นบ้าน หรือเกียรติศกัดิ์แห งวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
 นายดาหลี กระเวนเวช เป็นบุคคลซ่ึงได้รับความเชื่อถือและนิยมยกย องจากชุมชนในด้านการส งเสรมิและดูแล
สุขภาพของคนในท้องถิ่นตามภูมิปัญญาท้องถิ่นการรักษาแผนไทยตามวัฒนธรรมและองค์ความรู้ไดส้ืบทอดกันมาตั้งแต 
รุ นก อน การรกัษาบางกรณีใช้การท องบทปัดเปุา (หมอเปุา)  นอกจากนี้ ยังเป็นบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร
หลายชนิด ปัจจุบัน ได้ถกูคัดเลือกเป็นตัวแทนคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดสตูล 

- นายกอดาศ เจะหมีน 
 ที่อยู     หมู ที่ 3 ต าบลวังประจัน อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160 
 นายกอดาศ เจะหมีน เป็นบุคคลในท้องถิ่นที่ช านาญการเดินปุาในพื้นและรู้จักพชืสมุนไพรหลายชนิด 
 
 
 
 
 



3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีพื้นบ้าน (กลุ มศิลปินบาลาจัน) 

นายกูมายุดดีน สตอหลง ( แกนน ากลุ มศิลปินบาลาจัน ) 
ที่อยู  บ้านเลขที่ 140 หมู ที่ 2 ต าบลวังประจัน อ าเภอควนโดน จังหวดัสตลู 91160 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีพื้นบ้าน (กลุ มศิลปินบาลาจัน) ได้รับการถ ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ในด้านดนตรีพื้นบ้านมาจากนายหยาด บ้านวังปงิ บ้านแป-ระเหนือ อดีต นายหยาด เคยเป็นเปูนนายโรงวงรองแง็ง 
ปัจจุบันได้เสียชีวิตลงแล้ว  
  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นทีม่ีความช านาญ คือ เครื่องเล นดนตรีไวโอลิน และร ามะนาของหมู  และมี
ความช านาญการเล นซออู  ซอด้วง ได้ถ ายทอดและพัฒนาความรู้แก นักเรียนโรงเรียนบ้านวังประจัน โรงเรียนบ้านทุ งมะ
ปรัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังประจัน และได้แสดงถ ายทอดตามเทศกาลต างๆตามที่ได้รับเชิญ อาทิ งานวันเด็ก
แห งชาติองค์การบริหารส วนต าบลวังประจัน งานวันจ าปาดะ ผลไม้และของดีเมืองสตูล ตลอดจนงานวัฒนธรรมตาม
โอกาสต างๆ มีเครอืข ายกลุ มที่ส าคัญคือ กลุ ม อสม.ต าบลวังประจัน และตัง้กลุ มดนตรชีื่อวง  
(ศิลปินบาลาจัน)                          



4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ 

นางกาญจนา นาปาเลน 
ที่อยู  46 หมู 2 ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล 9116 

 

                           

 

                                

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางกาญจนา นาปาเลน เป็นเกษตรกรที่มีองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับจากหน วยงานต างๆที่เกี่ยวข้อง และได้ขึ้น
ทะเบียนกับหน วยงานเกษตรตลอดจนกรมการค้าภายใน กระทรางพานิชย ์ในระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย ์
โดยเฉพาะอย างยิ่งไม้ผลบนพื้นที่แปลงประมาณ 2 ไร  บริเวณบ้านพักอาศยั มีกระท้อน เงาะ ลองกอง มังคุด มะพรา้ว
น้ าหอม จ าปาดะ ฯลฯ พืน้ที่บางส วนได้ก อสรา้งบ้านพักโฮมสเตย์ และร้านอาหารซึ่งเน้นวัตถุดิบจากเกษตรอินทรีย์ 
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นจุดเรียนรู้ดา้นเกษตรอินทรีย์อีกจดุหนึ่ง ซึ่งอยู ภายใต้ ศูนย์บริการถ ายทอดเทคโนโลยีเกษตร
ต าบลวังประจัน 



5. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านกลุ มวัฒนธรรมอาหาร  (กลุ มวัฒนธรรมอาหารอาหารประจ าถิ่น) 

 สมาชิกกลุ มวัฒนธรรมอาหารประจ าถิ่น ประเภทของเครือข ายปราชญ์ชาวบ้าน มีกลุ มแม บ้านจ านวนหนึ่งเป็น
สมาชิก อาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง ได้แก  

 ประเภทแกง 

-แกงเลียงหยวกเต ารา้งกบัผักปุา 
-แกงไก บ้านหยวกกล้วย 
-แกงเหลืองบอนส้ม 
-ข้าวย าหัวข า 
-ย าหยวกพ้อ 
-ผักตบผัดไข  

ประเภทขนมพื้นบ้าน 
 -ต้มยอดมะพรา้ว 
 -จ าปาดะทอด 
 -รังต อ 
 -แนหร า 
 -โกยบังเกด 
 -ชลา 
 -เปียกสีดะ 
 -กล้วยหย า 
 -กอเดาะ 

  -ลูเปะ 
  -ลูกโค 
  -อุยซุย 
 
ประเภทเครื่องดื่ม 
  -กาแฟโบราณ (กูปี้)  
 ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น การท ากาแฟโบราณปัจจุบันหาได้ยากมาก บุคคลทีย่ังผลิตการแฟโบราณอยู ได้แก  นาง
เสาะ อุเจะ  
นางอาซีซ๊ะ ละใบโดย  
นายสีดาด จันทร์นวล 
 



ประเภทจักสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  -โคระจ าปาดะ (รังจ าปาดะ) 

  "โคระ...ใช้ห อผลขนุนและผลจ าปาดะ ประวัติความเป็นมา 

       โคร๊ะ เป็นเครื่องสานซ่ึงเกิดจากภูมิปัญญาในท้องถิ่น ที่ใช้ห อหรือสวมผลไม้จ าพวกขนุนและจ าปาดะ เพื่อปูองกัน
ตัวหนอนชอนไชท าความเสียหายให้กับผลไม้ โดยทั่วไปท าจากใบมะพรา้วสดหรือแห้งก็ได้ ถ้าเป็นใบแห้งต้องแช น้ าก อน 
๑ คืน เพื่อให้ใบคลี่สะดวกต อการสาน 

       โคร๊ะ ได้ท าสืบต อกนัมาตั้งแต รุ น ปูุ ย า ตา ยาย มานมนานแล้ว เน่ืองจากประชากรแถบน้ีส วนใหญ มีอาชีพการท า
สวนผลไม้ และจะมีการปลูกจ าปะดะกันเกือบทุกครัวเรือน และมีการท ารังจ าปาดะ หรือโคร๊ะ ตามภาษาถิ่นทาง
ภาคใต ้เป็นการน าวัตถุดบิตามธรรมชาติ คือ ใบมะพร้าวในหมู บ้าน/ชุมชน มาท าเป็นโคร๊ะส าหรับใส ผลจ าปาดะ เพื่อ
ปูองกันแมลงมาเจาะไช และเป็นการท าให้ผลนวล มีรูปทรงสวยงาม และมีการถ ายทอดสู ลูกหลานสืบมา จวบจน
ปัจจุบัน 

       วัตถุดิบและส วนประกอบ 
       ๑. มีก้านใบ มะพรา้วแก พอดี หรือใบมะพรา้วแห้งก็ได้ 
       ๒. มีไม้กลัด ๒ อัน 
       ๓. มีดคมๆ เช น มดีพรา้ มดีอิโต ้
       ๔. เชือกเอาไวร้้อยพวงโคร๊ะ จ าปะดะ 
       ขั้นตอนการผลิต 
       ๑. ให้น าใบมะพร้าวแก พอด ีมาสับออกเป็น ๔ กา้นใบ มา ๒ อัน แล้วน ามาหันหน้าก้านใบมะพร้าวเข้ากัน 
       ๒. เริ่มท าการจักรสานตั้งแต โคนใบ จนถึงเกือบปลายใบ แล้วพลิกไปสานด้านตรงข้ามต อไป สานขัดตามวิธีเดิม
จนได้ รูปคลา้ยกรวย 
       ๓. แยกออกเป็น ๒ จุก เพื่อผูกมัดเป็นจุก ๒ จุก แลว้เสร็จ 
 

 

 

 

 

 



 จ าปาดะ เป็นผลไม้ที่ยังไม เป็นที่รู้จักแพร หลาย เป็นผลไม้ประจ าถิ่น  

กรมทร พย ส นทางป ญญา ร วมก บศ นย พ ฒ      ั  ์ ิ     ั         ั  ู  ์ ั นาอ ตสาหกรรมเกษตรเพ  อการส งออก   ุ               ื่          มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร      ิ    ั         ิ    ์
และส าน กงานพาณ ชย  จ.สต ลจ ดท าค าขอเพ  อข  นทะเบ ยนให จ าปาดะสต ลเป นส  งบ งช  ทางภ ม ศาสตร ไทย ห       ั        ิ  ์     ู  ั           ื่  ึ้     ี    ้         ู   ็  ิ่     ี้    ู ิ     ์     ร อ  ื  GI หล งม   ั  ี
การศ กษาว จ ยจากการลงพ  นท  จ ดท าข อม ลเช งล ก ท  งเช งส งคมศาสตร และเช งว ทยาศาสตร      ึ     ิ ั          ื้  ี่ ั     ้  ู   ิ  ึ   ั้   ิ  ั        ์     ิ  ิ        ์  เพื่อยืนยันว าจ าปาดะของ จ.
สตูล มีความแตกต างและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด นกว าที่อื่น เมื่อราวต้นปี พ.ศ.2561 ที่ผ านมาล าสุดกรมทรพัย์สินทาง
ปัญญา ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ให้ข้ึนทะเบียนจ าปาดะสตูล เป็นสิ่งบ งชี้ทางภูมิศาสตร์ จ.สตูล 
ทะเบียนเลขที่ สช 62100123 ทั้งนี้ เนื่องจากจ าปาดะ จ.สตูล เป็นสินค้าที่มีความโดดเด น มีชือ่เสียงด้วยรสชาติ
อร อย และมีต านานมาอย างยาวนาน ดูได้จากการจัดงานจ าปาดะของ จ.สตูล ที่มีการจัดตดิต อกันมากว า 20 ปี จึง
เป็นสิ่งบ งชี้ได้ว าจ าปาดะเป็นสินค้าที่สามารถบ งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย หรือ GI ของ จ.สตูล อย างไรกต็าม จ าปาดะ เป็น
ไม้ผลประจ า จ.สตูล มกีารปลูกก อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เน่ืองจากมีคนส ารวจพบต้นจ าปาดะใน อ.ควนโดน มีอายุ
มากกว า 80 ปี นายวุฒิชัย วงษ์นาคเพชร พาณชิย์ จ.สตลู บอกว า ปัจจบุันจ าปาดะ กลายเป็นไม้ผลที่เป็นอัตลักษณ์
ประจ าถิ่น จ.สตูล สรา้งชือ่เสียงสร้างรายได้ให้เกษตรกรชาว จ.สตูล เป็นอย างมาก ส าหรับเนื้อที่ปลูกจ าปาดะใน จ.
สตูล มีประมาณ 1,286 ไร  โดยพันธุ์จ าปาดะที่นยิมปลูกมี พันธุ์ขวัญสตูล พันธุ์ทองเกษตร วังทองสตูล พันธุ์สตูลสีทอง 
พันธุ์ดอกโดน น้ าดอกโดน พันธุ์วังทอง รวมถึงพันธุ์พื้นเมืองจ าปาดะสามารถรับประทานสดๆหรือน าไปแปรรูปเป็น 
จ าปาดะทอด และ แกงบวดจ าปาดะ ข้าวเหนียวจ าปาดะ ข้าวเกรียบจ าปาดะนับเป็นความโชคดีของชาว จ.สตูล ทีพ่ืช
เศรษฐกิจอย างจ าปาดะ มีความแตกต างและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด นกว าทีอ่ื่น จนได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นสิ่งบ งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ไทย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมในชุมชน 

งานศาสนา (บทบัญญัติอิสลาม) 

1.การปฏิญาณตน (กล่าวชะฮาดะห์) ข้อความ “ข้าพเจ้า ขอปฏิญาณตนว า ไม มพีระเจ้าอื่นใด นอกจากอัลลอฮ์
พระองค์เดียว และศาสดามุฮัมหมัด (ซ.ล.) เป็นศาสนทูตของพระองค์” การปฏิญาณตน ถือเป็นเบ้ืองต้นอันดับแรกของ
ผู้นับถือศาสนาอิสลามทีต่้องกล าวและยึดมั่นอย างเคร งครัดตามหลักการปฏิญาณตน 

2.การละหมาดห้าเวลา ชาวมุสลิมทกุคนจะต้องปฏิบัติอย างเคร งครัด คือ เวลาศูบฮฺ ได้แก การละหมาด 2 รอกาอัต 
ในเวลาย่ ารุ ง เวลาดุฮริ ได้แก  การละหมาด 4 รอกาอัตเมื่องยามเวลาบ ายคล้อยเลยเที่ยงวัน เวลาอศัริ ได้แก  การ
ละหมาด 4 รอกาอัต เมื่องบ ายคล้อยหลังจากเงาสะท้อนดวงอาทิตย์ผ านวตัถุที่ยาว สูง กว ารูปจริง เวลามักริบ ได้แก  
การละหมาด 3 รอกาอัต เมื่อพรบค่ าดวงอาทิตยต์กดิน และเวลาอชีา ไดแ้ก  เวลาหลังสิ้นแสงดวงอาทิตย์เข้าสู ช วง
กลางคืน 

3.การถือศีลอด (หรือชาวบ้านเรียกว า บวช) การถือศีลอด ถือเป็นวายิบ (สิ่งจ าเป็น)  ที่มุสลิมพึงปฎิบัติ  ซึ่งจะท ากัน
ในเดือนรอมฎอนของทุกปีตามปฎิทินอิสลาม เป็นเวลา 30 วัน เป็นการงดกินอาหารในเวลากลางวนั  ตั้งแต เวลาย่ ารุ ง 
จนกระทั่งพระอาทติย์ตกดิน  ทั้งนี้ก็เพื่อให้เห็นถึงความทุกข์ยากของคนที่อดอยาก ยากจน ไม มีกิน ซึ่งเป็นการฝึกให้
มุสลิมทุกคนเป็นคนอดทนและมีจิตใจเมตตา เอื้ออาทร ต อคนที่ล าบากกว า นอกจากการอดอาหารแล้ว  ยังต้องละเว้น
การปฏิบัติในทางที่ไม ดี ทั้งทางกาย วาจา และจติใจดว้ย 

4.การบริจาค (ซากาต) ในฐานะที่เป็นมุสลิม  นอกจากจะต้องจ ายภาษีให้แก รัฐแล้ว ยังต้องจ ายภาษีศาสนาที่
เรียกว า “ซะกาต” อีกส วนหนึ่งให้แก ผู้มีสิทธิ์ได้รบั 8 ประเภทตามที่ศาสนาก าหนดไวด้้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความ
เคารพสักการะพระเจ้า (อัลลอฮฺ) การจ ายซะกาตเป็นบทบัญญัติทางกฏหมายอิสลามที่ก าหนดใหบุ้คคลและนิติบุคคล
มุสลิมทีมีทรัพย์สินถึงพิกดัอัตราทที่ศาสนาก าหนดไว้ (นิศอบ) ในวันครบรอบปีจันทรคติจะต้องจ ายทรัพย์สินนี้ออกไป
จ านวนหน่ึงในอัตราที่ศาสนาก าหนดไว ้ค าภีร์อัลกุรอานกล าวไว้อย างชดัเจนว า ซะกาตไม ใช สทิธิของเราหากเป็นสิทธิ
ที่อัลลฮ ฺ ได้ก าหนดไว้เพือ่ 

- จนอนาถา (หาเช้ากินค่ าเป็นวันๆ) 
- คนยากจน 
- คนที่ท าหน้าที่ในเรื่องจดัการซะกาต 
- คนที่มีหัวใจโน้มมาสู อิสลาม 
- ทาสและ เชลย 
- คนมีหน้ีสนิล้นพ้นตัว 
- คนที่ทุ มเทชวีิตและการงานในหนทางของอัลลอฮฺ 
- คนที่ตดิขัดในระหว างเดินทาง 



 5.การประกอบพิธีฮัจย์ ณ ณครมกักะฮ ์ประเทศซาอุดิอารเบีย การประกอบพิธีฮัจย์เป็นบทบัญญัติข้อที่ 5 
ของศาสนาอิสาลามที่บังคับแก มุสลิมทุกคน ที่บรรลุศาสนภาวะและมีคุณสมบัติอยู ในเกณฑ์ก าหนด ซึ่งอยู บนพื้นฐาน
และเงื่อนไขหลัก 3 ประการ คือ 1. มีทรัพย์สินพอเพียงส าหรับใช้จ ายในการเดินทางไปประกอบพธิีฮัจย์และกลับ
ภูมิล าเนาโดยไม เดือดร้อนและไม เป็นภาระให้แก ครอบครัวหรือผูอ้ยู เบ้ืองหลัง 

ประเพณ ีวัฒนธรรมที่ส าคัญ 

 การเรียนการสอนตาดีกา (การศึกษาศาสนาภาคบังคับหรือวาญิบในอิสลาม) ศูนย์อบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมประจ ามัสยิด(ศนูย์ตาดีกา) เป็นศูนย์อบรมให้ความรูด้้านศาสนาแก เด็ก เยาวชนและผู้ปกครอง ดา้นเด็ก 
เยาวชนจะให้การอบรมเสาร์และอาทติย์ ในส วนของผู้ปกครองจะจัดสัปดาห์ละครั้ง และจะมีกลุ มใหญ เดือนละครั้งเป็น
การอบรมมุสลิม๊ะ โดยมีครูสอนศาสนาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติตามข้อบัญญัติต างๆในศาสนา
อิสลาม โดยใช้มัสยดิของหมู บ้านเป็นสถานเรียนรู้และอบรม 

 การจัดการศพ/การละหมาดให้กับผู้เสียชีวิต ผู้นับถือศาสนาอิสลามทุกคน เมื่อเสียชีวตจะมีวิธจีัดการศพ 
ตั้งแต การอาบน้ าศพ การห อศพ การละหมาด และการฝังศพ ตามบทบัญญัติศาสนา จะใช้เวลาภายใน 24 ชั่วโมง
หลังจากเสียชีวิต 

การท าอากีเกาะฮ์ การโกนผมเด็กแรกเกิด การโกนผมเด็กแรกเกิดเมื่อสายสะดือหล น หรือมีอายุครบ 7 วัน 
เพื่อท าความสะอาดเด็กน้อยตามหลักศาสนาอิสลามต้องให้ทานโดยการเชือดแพะ หรือ แกะ (ถ้ามีความสามารถ)  ถ้า
เป็นเด็กผู้หญิงก็ให้เชือด 1 ตัว เด็กผู้ชาย 2 ตัว 

 การท ากุรบาน  ในช วงวนัอิดิลอัฎฮาของทุกปี ไดจ้ัดกิจกรรมที่ไดร้ับผลบุญคือการเชือดสัตว์ เพื่อน าเนื้อสัตว์
แจกจ ายเป็นอาหารให้แก ชาวมุสลิมเพื่อผูก้ระท าจะได้ผลบุญยอดเย่ียม  

 การเข้าสุนัต หรือคิตาน ภาษาท้องถิ่นเรียกว า  การเข้าแขก  คือการขลิบปลายอวัยวะเพศชายที่มอีายุ 
ระหว าง 5 - 15 ปี  การเข้าสุนัต หรือสุหนัต  มาจากค าว า ซุนนะฮ์  หมายถึงแนวทางหรือการเข้าสู วิถีชีวิตปฏิบัติตาม
แบบอย างของท านนาบี มูฮ าหมัด( ศ็อลฯ ) เป็นพธิีกรรมที่ส าคัญอย างหนึ่งของคนมุสลิม โดยผู้ชายมุสลิมที่แท้จริงต้อง
ผ านการเข้าสุนัต  ถ้าไม เข้าถือว าเป็นมุสลิมที่ไม สมบูรณ์  ในการเข้าสุนัตอาจท าเพียงคนเดียว หรือพร้อมๆ กันหลาย
คน  เพื่อท าให้เกิดความอบอุ นแก ผู้ที่จะต้องถูกท าการขลิบ 

 ประเพณีละศีลอด มีการจัดกิจกรรมละศลีอดที่มสัยิดในเดือนรอมฏอนใชช้ื่อกิจกรรมว า ลกูชวนพ อแม ไปแก้
บวช โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้พ อแม ผู้ปกครองของเยาวชนในหมู บ้านได้มารวมตัวกันที่มัสยดิได้ละศีลอดร วมกัน 

กิจกรรมประเพณฮีารีรายอ พ อแม ลูกและได้ชมการแสดงความสามารถของลูกหลานกับกิจกรรมบนเวที 
มากมายเช น การขับร้องเพลงคุณธรรมการแข งขันอาซาน การแข งขันตอบปัญหาศาสนา ตลอดกจิกรรมศาสนาอื่นๆ 



ตามแต ละชุมชนก าหนด บางพื้นที่ได้จดักิจกรรมรืน่เริงต างๆ เช น กฬีาพื้นบ้าน การแข งขันกีฬาเชื่อมสามัคคี 
การละเล นต างๆ 

วันอาซูรอ การน าอาหารหรือเครื่องปรุงหลายชนิดมาผสมในที่เดียวกัน หรือภาษาชาวบ้านเรียกว า การกวน
อาซูรอ ตรงกับวันที ่1 เดือนมูฮัรรอม(เดือนอิสลาม) เป็นวันระลึกท านนบีนุฮ เมื่อครั้งน้ าท วมโลก และเมื่อน้ าลด ท านน
บีและเหล าซอฮาบะฮ์แสดงความยินดี น าอาหารที่มีอยู มาปรุงเลี้ยงกันโดยผสมกันในทีเดียว ก็เลยกลายเป็นการกวน
อาซูรอดังกล าว 

การขึ้นบ้านใหม่ จะท านหูรี (ท าบุญ) เมื่อสร้างบ้านเสร็จเพื่อเป็นสิริมงคลแก บ้านและเจ้าของบ้าน 

พิธีวาลีม๊ะ (นิกาฮ์) งานแต งงานของคู สมรส บ าว-สาว คนในชุมชนจะมาช วยท าข้าวเหนียวกวนแดง หรือข้าว
เหนียวกวนขาว  ก อนวันแต งงาน 2–3 วัน ความหมายคือ ให้คู บ าวสาว มคีวามอ อนหวานมีความรกัเหนียวแน นต อกัน
และกัน เหมือนข้าวเหนียวกวน และช วยจัดท าอาหารบริการในงานอีกดว้ย 

นูหรียานาซะ เป็นการท าบุญให้กับคนที่ตายจาก จะท าอาหาร เช น ข้าว ขนม เลี้ยงผู้ที่มาร วม บางพื้นที่ท า
ข้าวกินกัน ในตอนกลางคืนหลังจากละหมาดอีชาอ ์หรือ มักริบ จะมตีั้งแต  3 วัน 7 วัน  40 วัน  ซึ่งจะมีการอ านอัลกรุ
อ านและขอดุอาห์ (ขอพร ตะฮ์ลีล) ให้แก ผู้ที่จากไป 

วันฮารีรายา ในปีหนึ่งมี 2 ครั้ง คือ  อีดิลฟิตตร ีและอีดิลอัฎฮา วันอีดิลฟติรี เป็นวันรื่นเริงของชาว
มุสลิม  เฉลิมฉลองหลังจากถือศีลอดมาตลอดเดือนรอมฎอน  เป็นวันที่ทุกคนมีความสุขและรื่นเริง ทุกคนจะแต งกาย
ด้วยเสื้อผ้าที่สะอาด สวยงาม และใช้ของที่มีกลิ่นหอมปราศจากแอลกอฮอล์ แล้วไปละหมาดร วมกันที่มัสยิดในหมู บ้าน
พร้อมกันทั้งหญิงและชาย ในวันนั้นมุสลิมจะมีการไปเยี่ยมเยียนและขออภัยโทษต อพ อแม  ญาตพิีน่้อง ครู อาจารย์ 
เพื่อนบ้านและไปกุโบร์(หลุมฝังศพ)  เพื่อเยี่ยมเยียนและขอดุอาห์ให้กับญาติพี่น้องที่ล วงลับไปแล้ว  เด็กๆ จะไดร้ับการ
เลี้ยงอาหารและแจกขนม 

การท าเมาลิด  เป็นวันคล้ายวันประสูติของนาบีมูฮ าหมัด ( ศ็อลฯ ) ซึ่งตรงกับวันที่ 12 เดือนรอบีลอุ้ลเอาวัล 
( เดือนที่ 3 ตามปฏิทินอสิลาม ) ทุกปีเมื่อถึงโอกาสนี้ ชาวมุสลิมจะประกอบพิธีเนื่องในวันเมาลิดขึ้น อาจจะมีการจัด
กันที่บ้าน หรือมัสยิด หรอืที่จัดไว้เป็นกรณพีิเศษก็ได้ ท าได้ตลอดทั้งเดือน ทั้งนี้มีจุดมุ งหมายเพื่อระลึกถึงคุณงามความดี
ของนาบีมูฮ าหมัด (ศ็อลฯ) ในการจัดงานเมาลิด เมื่อรับประทานอาหารแล้วจะมีการอ าน "บัรซัลญี " เสร็จแล้วมีค า
กล าวสรรเสริญท านนาบี ( ศ็อลฯ ) เรียกว า ซอลาวัตนาบี  ในขณะที่อ านซอลาวัตนี้ ทกุคนจะอยู ร วมในพิธีและยืนขึ้น 
เมื่ออ านเสร็จแล้วก็นั่งลง แล้วร วมกันขอดุอาห ์ (ขอพร)  ต อองค์อัลเลาะห์ เป็นอันเสร็จพิธ ี

 

 

 



แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น / สถานที่ส าคัญในท้องถิ่น 

แหล่งท่องเที่ยว 

อุทยานแห่งชาตทิะเลบัน 
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  สถานท  ต  ง       ี่ ั้    

 
ได้รับการประกาศจดัตัง้ให้เป็น อทุยานแหง่ชาติ เม่ือวนัที่ 27 ตลุาคม พ.ศ. 2523 ครอบคลมุพืน้ที่ 10.68 ตารางกิโลเมตร 

และในวนัที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 ได้ประกาศเพ่ิมเติมพืน้ที่เป็น 196 ตารางกิโลเมตร ในเขตอ าเภอควนโดน และอ าเภอเมือง 
จงัหวดัสตลู มีแนวเขตด้านทิศใต้จดรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย และทางด้านทิศเหนือจดเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าโตนงาช้าง 

 

ประว ต ความเป นมา    ั ิ      ็    
 
 

ตัง้ชื่อตามชื่อหนองน า้จืดขนาดใหญ่ ทะเลบนั ซึง่น่าที่จะเพีย้นมาจากภาษามลายวู่า ล้าวอตุ ระบนั  มีความหมายว่า แผ่น

ดิบยบุ ในอดีตบริเวณนีมี้ความอดุมสมบรูณ์มาก ตอ่มาแผ่นดินคอ่ยๆ ยบุลงเกิดเป็นแอง่ลกึ มีน า้ขงักลายเป็นแอง่น า้ขนาดใหญ่ นกั

ธรณีวิทยาได้สนันิษฐานว่าพืน้ที่ข้างลา่งอาจเป็นโพรงถ า้ขนาดใหญ่ เพราะบริเวณนีข้นาบด้วยเทือกเขาทัง้ 2 ด้าน คือ เทือกเขาจีน

และเทือกเขามดแดง เม่ือโพรงถ า้เกิดการพงัลงพืน้ที่บริเวณนีก้็ยบุตวัลงด้วย 

 

 
 
 



แหล่งท่องเที่ยว 

ตลาดวังประจันชายแดนไทย-มาเลเซีย 

 
 

                                 รูปภาพ  

 
                 

 

 

 

สถานท  ต  ง     ี่ ั้   
ตลาดนดัวังประจัน ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตลู รายละเอียดเพิ่มเติม ด านศุลกากร โทร.0-7472-2730 

และ ด านตรวจคนเข้าเมือง โทร.0-7472-2731 

 
ประว ต ความเป นมา    ั ิ      ็    

ดา่นวงัประจนั ตัง้อยูท่ี่ต าบลวงัประจนั อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตลู  โดยเป็นดา่นการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกบั

ประเทศมาเลเซีย ซึง่ดา่นวงัประจนัแหง่นีมี้เอกลกัษณ์แตกตา่งจากดา่นชายแดนอื่นๆ คือ เป็นดา่นชายแดนเพียงแหง่เดียวที่ตัง้อยูใ่น

เขตอทุยานแหง่ชาติ โดยตัง้อยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาติทะเลบนั จงัหวดัสตลู โดยเป็นที่ตัง้ของดา่นศลุกากรและตลาดการค้าชายแดน 

ซึง่ตัง้อยูใ่นอาณาบริเวณชอ่งเขาของเทือกเขาบรรทดัและเทือกเขาสนักาลาคีรี ที่เป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างไทยกบัมาเลเซีย จงึ

ท าให้ดา่นชายแดนวงัประจนัแหง่นีมี้บรรยากาศท่ีร่มร่ืน เป็นที่ช่ืนชอบของนกัทอ่งเที่ยวที่ได้มาซือ้ขายและจบัจา่ยทา่มกลางขนุเขา 

โดยตลาดชายแดนของทางฝ่ังตรงข้ามนั้นมีชื่อว าตลาดการค้าชายแดน “ด านวังเกลียน” ซึ่งตั้งอยู ในอาณาเขตของรัฐเปอร์ลิส ประเทศ
มาเลเซีย ตั้งอยู ที่ต าบลวังประจัน อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล (ตลาดชายแดนจะคึกคักในช วงวันเสาร์-อาทิตย์ และช วงวันหยุดเทศกาล
ของประเทศไทยและมาเลเซีย)  

 

   

 



แหล่งท่องเที่ยว 

น า้ตกโตนปลวิ 

 

 
 

                                  

 
                 

 

 

สถานที่ตัง้/ประวตัิความเป็นมา   

น้ าตกโตนปลิวตั้งอยู ในหมู ที่ 1  ต าบลวังประจัน  อ าเภอควนโดน  ตั้งอยู ตรงรอยต อระหว างปุาสงวนแห งชาติ
หัวกาหมิง  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาโตนงาชา้ง  จึงอยู นอกเขตอุทยานแห งชาติทะเลบัน  ต้นน้ าเกิดจากภูเขาหัวกา
หมิง  ซึ่งเป็นส วนหนึ่งของทิวเขานครศรีธรรมราช การเดินทางไปเที่ยวชมน้ าตก  เริ่มต้นจากสามแยกควนสตอ  ไปตาม
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  4148  สายควนสตอวังประจัน  ถึงทางแยกเข้าน้ าตก 2กิโลเมตร  เลี้ยวซ้ายไปอีก 3 
กิโลเมตร  ก็จะถึงบริเวณน้ าตกโตนปลิว น้ าตกโตนปลิวประกอบด้วยชั้นน้ าตก  5  ชั้น  ชั้นหลักชื่อ “โตนล าพรา้ว”  มี
หน้าผาน้ าตกสูงราว  40  เมตร  กลายเป็นแอ งน้ าขัง ชื่อ “วังบ อ”  กับ “วังเตย” เป็นต้น  เหมาะส าหรับการอาบน้ า
เล น ส วนชั้นอื่น ๆ ผาน้ าตกไม ค อยสูงนัก  จากนัน้สายน้ าตกจะกลายเป็นคลองเล็ก ๆ ชื่อ  คลองมาเหลา  ไหลมารวม
กับคลองหัก  ไหลลงสู คลองกาหมิง  และกลายเป็นคลองดุสนในที่สุดสภาพธรรมชาติแถบต้นน้ าเขากาหมิงยังอุดม
สมบูรณ์  จึงมีน้ าตกไหลตลอดป ี ประโยชน์ที่ราษฎรต าบลวังประจันและควนสตอไดร้ับคือ ประปาภูเขาที่ส งน้ ามาจาก
แหล งน้ าตก  ชาวบ้านวังประจันมีความเชื่อกันมานมนานว า  ในช วงหน้าแล้งตกกลางคืนถ้าได้ยินเสียงน้ าตกดัง
ผิดปกต ิ เป็นสัญญาณบอกให้ทราบว าความแห้งแล้งจะสิ้นสุดแล้ว 

 

 

 



แหล่งท่องเที่ยว 

ทุ่งหญ้าวังประ 

 

 

   

                                  

 
                 

 

สถานที่ตั้ง/ประวัติความเป็นมา 

  ตั้งในเขตอุทยานแห งชาติทะเลบัน เป็นทุ งหญ้าในที่ราบอันกว้างใหญ ระหว างภูเขาทางทิศตะวันตก
ของอุทยานฯ มีสัตว์ปุาอาศัยอยู มากเช น สมเสรจ็ กระจง เม น ไก ปุา เป็นต้น การเดินทางไปทุ งหญ้าวังประ จากที่ท า
การอุทยานฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4184 (สายควนสตอ-เขตแดน) กลับออกมาทางปากทางราว 8 กม. จะเห็นปูาย
บอกทางเข้าทุ งหญ้าวังประทางซ้ายมือเป็นทางลกูรัง ระยะทางประมาณ 10.5 กม. การเดินทางในฤดูร้อนจะสะดวก
กว า  ก่อนถงึที่ท าการอทุยานแหง่ชาติทะเลบนั ประมาณ ๘ กิโลเมตร แยกไปทางขวาตามถนนลกูรังอีกประมาณ ๑๐ กิโลเมตร 

สภาพทัว่ไปเป็นทุง่หญ้าขนาดใหญ่ ในหบุเขาด้านทิศตะวนัตกมีป่าเบญจพรรณทีหายากทางภาคใต้ อยูป่ระปราย มีสตัว์ป่ามาก

หมาย เชน่ เสือดาว เม่น กระจง หมู่ป่า ไก่ป่า ฯลฯ นอกจากนัน้ยงัมีนกนานาชนิด เหมาะส าหรับดูนก และพืน้ที่ราบกลางหบุเขา 

เหมาะในการพกัค้างแรม หรือการเข้าคา่ยตา่งๆ 

 

 

 

 

 

 



 

แหล่งท่องเที่ยว 

น า้ตกยาโรย 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ตั้ง/ประวัติความเป็นมา 

ตั้งอยู ในเขตอุทยานแห งชาติทะเลบัน ต้นน้ าเกิดจากปุาหัวกะหมิง เทือกเขาจีน มีน้ าตก 9 ชั้น อยู ห างจากที่
ท าการอุทยานแห งชาติ 6.7 กิโลเมตร แยกเข้าไปอีก 700 เมตร ชั้นที ่4 เป็นชั้นสูงสุด สายน้ าไหลเป็นทางยาว 20 
เมตร ลงสู แอ งน้ า ส วนชัน้บนสุดเป็นชั้นที่งดงามที่สุด สายน้ าพุ งเป็นสองสายตกลงมาจากผาหิน สูง 10 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 



แหล่งท่องเที่ยว 

ยอดเขาพบัเพงิ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

สถานที่ตั้ง/ประวัติความเป็นมา 

 ตั้งอยู ในเขตอุทยานแห งชาติทะเลบัน พิกดัอยู ข้างบนน้ าตกราโรย เป็นจุดชมวิวไดร้อบทิศทาง ความสูง
ประมาณ 650 เมตรจากระดับน้ าทะเล บนยอดเขาสามารถมองเห็นทะเลอันดามันและหมู เกาะต างๆของจังหวัดสตูล 
และเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย มองรอบทิศทางห้อมล้อมไปด้วยเทือกเขาที่มีปุาไม้ปกคลุมสมบูรณ์ ดูแลว้สดชื่นกับ
อากาศที่บริสุทธิ ์จุดเน้นส าคัญมี 2 ช วงเวลา คือ เวลาค่ าช วงก อนพระอาทิตย์ตกดิน กับ ช วงเวลาเช้าก อนช วงอาทิตย์
ขึ้น ช วงค่ าจะเห็นดวงอาทิตย์ตกน้ าฝั่งอันดามันทางด้านทิศตะวันตก ท้องฟูาสีทองและแสงไฟต างๆในตัวเมือง กลางคืน
ช วงอากาศดีๆจะเห็นดวงดาวได้ชัดเจน ส วนช วงเชา้จะได้สัมผัสกับสายหมอกและอากาศที่หนาวเย็น เหมาะส าหรับการ
ท องเที่ยวแบบค้างแรมในปุา ระหว างทางได้ชมปาุไม้ น้ าตก และธรรมชาติในปุาอย างแท้จริง 



สถานที่ส าศัญท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังประจัน 

 

 

 

 
              

    

 

สถานที่ตั้ง   

องค์การบริหารส วนต าบลวังประจัน 
หมู ที่ 3 ต าบลวังประจัน อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160 
โทรศัพท์ : 0-7483-9770  โทรสาร : 0-7483-9771   

Website : {http://www.wangprachan.go.th" } 

 

ประวัติความเป็นมา 

 องค์การบริหารส วนต าบลวังประจัน ไดร้ับการยกสถานะ จากสภาต าบลวงัประจัน เป็นองค์การบรหิารส วน
ต าบลวังประจัน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล มที่ 121 ตอนพิเศษ 
64 ง วันที่ 9 มิถุนายน 2547 

 องค์การบริหารส วนต าบลวังประจัน มีเขตรับผิดชอบ 4 หมู บ้าน ได้แก  บ้านทุ งมะปรัง,บ้านเขานุ้ย,บ้านวัง
ประจัน,และ บ้านวังประจันใต้ หมู ที ่1-4 ตามล าดับ 

  

 

 



สถานที่ส าศัญท้องถิ่น 

มัสยิด 
สถานที่ตั้ง/ประวัติความเป็นมา 

 มสัยิด เป็นศนูย์รวมจิตใจของชมุชน พืน้ที่ต าบลวงัประจนั ประชากรสว่นใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม มีขนบธรรมเนียม

ประเพณีแบบวิถีชมุชนมสุลิม ทกุหมู่บ้านมีมสัยิดเป็นศนูย์กลางของการปฏิบตัิศาสนกิจและการรวมตวัเพ่ือประชมุชีแ้จงเร่ืองราว

ตา่งๆตามที่หน่วยงานแตล่ะแหง่ต้องการพบปะพดูคยุท าความเข้าใจกบัผู้คนในชมุชน 

 ต าบลวงัประจนั มี 4 หมู่บ้าน มีมสัยิดทกุหมู่บ้าน ได้แก่ 

 

 

 

 

 

 

 

                     หมู่ที่ 1 มสัยิดบ้านทุง่มะปรัง                                                  หมู่ที่ 2 มสัยิดนรุู้ลเอี๊ยะซาน 

 

 

 

 

 

 

                      

หมู่ที่ 3 มสัยิดวงัประจนั                   หมู่ที่ 4 มสัยิดกียามิดดีน 

 

 



สถานที่ส าศัญท้องถิ่น 

โรงเรียนบ้านวังประจัน 

 

 

 
 

 

 
                 

สถานที่ตัง้   

  โรงเรียนบ้านวังประจัน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล  ตั้งอยู เลขที่  ๑๕๐  หมู ที่ 
๓  ต าบลวังประจัน  อ าเภอควนโดน  จังหวัดสตลู       

  

 ประวตัิความเป็นมา 

ตั้งขึ้นเมื่อวันที ่ ๑  กรกฎาคม     พ.ศ. ๒๕๐๒     โดยการน าของนายฮัจญีเด็น  ละใบแด   อดีตผูใ้หญ บ้าน
หมู ที่ ๑๑ ต าบลควนสตอ  อ าเภอควนโดน  จังหวัดสตูล  ร วมกับราษฎรบ้านวังประจันได้บริจาคทรัพย์สินและแรงงาน
เพื่อก อสร้างอาคารชัว่คราว  ขนาดกว้าง ๕.๕ เมตร   ยาว  ๗.๖ เมตร  บนเน้ือที่ดินของผู้ใหญ บ้าน บริจาคขนาด 
๘๕  วา ยาว ๑๒๐ วา ซึง่มีอาณาเขต โรงเรียนบ้านวังประจัน มีอาคารเรียน ๔ หลัง  ๑๐ ห้องเรียน อาคาร
อเนกประสงค์ ๑ หลัง  ส้วม ๒ หลัง  บ้านพักคร ู๑ หลัง สนามกฬีาและอาคารประกอบอื่น ๆ บนเน้ือที่ทั้งหมด ๑๓ 
ไร    ๑ งาน  ๔๘  ตารางวา  ได้เปิดท าการสอน ตัง้แต ระดับชั้นอนุบาล ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ในปีการศึกษา 
๒๕๖๒  มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑๓๓คน  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  จ านวน ๑๒ คน   เปิดสอนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  โดยมีนายสุไลหมาน ตาเดอิน ด ารงต าแหน งผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านวังประจัน 

ประวตัิความเป็นมา 

 

 



สถานที่ส าศัญท้องถิ่น 

โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง 

 

 

 

 

 
                 

 

 

สถานที่ตัง้   

               โรงเรียนบ้านทุ งมะปรัง  ตั้งอยู หมู ที่  1  ต าบลวังประจัน อ าเภอควนโดน จังหวดัสตูล ชื่อของโรงเรียน
ตั้งขึ้นตามชื่อของหมู บ้าน เป็นโรงเรียนประเภทนายอ าเภอแต งตั้ง เปิดท าการสอนครั้งแรก  

 

ประวตัิความเป็นมา 

วันที่  18  กรกฎาคม  2510  ซึ่งขณะนั้นยังเป็นพื้นที่ขึ้นต อนายอ าเภอเมืองสตูล ในการเปิดสอนครั้งแรกนั้น 
มีเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่  1 มีนักเรียนทั้งสิ้น  จ านวน 18  คน  คร ู จ านวน  1  คน อาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคา
เรียนชั่วคราว ขนาด  6 x 8  เมตร หลังคามุงจากสาคู ฝาไม้ขัดแตะ ปลูกอยู ในที่ดินของนายหมัดเสาะ  หมัดกุล  ซึ่ง
ยินยอมให้ปลุกอาคารเรยีนชั่วคราว  ผู้ด าเนินการคือ นายด า  ปานจันทร ์ผู้ใหญ บ้านหมู ที่  10 ขณะนั้นร วมมือกับ
ราษฎรจัดสร้างข้ึน ทางราชการได้แต งตั้งให้ นายนิวัติ  แหหนุ ม วุฒิ  ปก.ศ. มาด ารงต าแหน งครูใหญ  ตามค าสั่งอ าเภอ
เมืองสตูล ที่ 78 / 2510 ลงวันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ.  2510 

 

 

 



สถานที่ส าศัญท้องถิ่น 

โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบ้านวังประจัน. 

 
 

                                 รู  

 
                 

 

 

สถานที่ตั้ง  บ้านวังประจนั หม     ู  3, ต าบลว งประจ น อ าเภอควนโดน จ งหว ดสต ล      ั      ั                ั    ั   ู , 91160 

ประวัติความเป็นมา 
โรงพยาบาลส งเสริมสุขภาพต าบล หรือเดิมเรียก สถานีอนามัย เป็นสถานพยาบาลประจ าต าบล 

สังกัดหรือ มีขีดความสามารถระดับปฐมภูมิ (Primary Care) ได้รับการยกฐานะจากสถานีอนามัย หรือศูนย์สุขภาพ
ชุมชน ตามนโยบาลของรัฐบาลรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณ
ภายใต ้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เพื่อยกระดับสถานีอนามัย หรือศูนย์สุขภาพชุมชนให้เป็นโรงพยาบาล
ส งเสริมสุขภาพต าบล 

โรงพยาบาลส งเสริมสุขภาพต าบลเป็นสถานบริการทางเป็นหน วยงานที่อยู ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข สังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ซึ่งให้บริการด้านการรักษาพยาบาล งานควบคุมปูองกัน
โรค งานส งเสริมสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในเขตรับผิดชอบ ตั้งแต เกิดจนตาย เดิมเรียกว า สขุศาลา มา
เปลี่ยนเป็น สถานีอนามัย และปัจจุบัน เปลี่ยนเป็น ศูนย์สุขภาพชุมชน ต าบลๆ หน่ึงจะมีจ านวนสถานีอนามัยประมาณ 
1-2 แห ง 

สถานีอนามัยรับผิดชอบ งานบริการด้านสาธารณสุขต างๆ เช น ตรวจรักษาพยาบาลขั้นต้น การฝากครรภ ์การ
ให้บริการสร้างเสริมภูมิคมุกันโรค ฉีดวัคซินเด็ก การดูแลโภชนาการเด็ก งานอนามัยโรงเรียน ตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น
ส าหรับนักเรียน คัดกรองภาวะผิดปกตติ างๆเช น เบาหวาน ความดันโลหิต คัดกรองมะเร็งปากมดลกู ส าหรับหญิงวัย
เจริญพันธุ์ การดูแลผู้พิการ การดูแลวัยท างาน การดูแลผู้สูงอายุ ตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น งานฟื้นฟูสมรรถภาพ และอีก
มากมายภาระหน้าที่ เป็นสถานที่ดูแลประชาชนด้านสุขภาพทีดู่แลประชาชนตั้งแต อยู ในครรภ ์เกิด จนตาย 

 
 



สถานที่ส าศัญท้องถิ่น 

ด่านศุลกากรวังประจัน 

 
 

 

 

                  

 

สถานที่ตั้ง/ประวัติความเป็นมา   ด านศุลกากรวังประจัน ตั้งอยู ที่หลักกิโลเมตรที ่22 ทางหลวงจังหวัด
หมายเลข 4148 บ้านวังประจัน ต าบลวังประจนั อ าเภอควนโดน จังหวดัสตูล เป็นที่ดินของอุทยานแห งชาติทะเลบัน 
กรมปุาไม้ ห างจากด านศลุกากรสตูล 52 กิโลเมตรเป็นด านศุลกากรทางบกติดกับบ้านวังเกลียนรัฐเปอร์ลิส 
ประเทศมาเลเซีย 

ด านศุลกากรวังประจัน 

ตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง 2 ฉบับ ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล มที่ 100 ตอนที่ 178 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2526 มีสาระส าคัญ ดังนี้ กฎกระทรวงฉบับที่ 78 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 
7) พ.ศ. 2480 มีสาระส าคัญก าหนดให้ทางถนนจากเขตแดนประเทศมาเลเซียมายังเป็นทางอนุมัติ และตั้งด าน
พรมแดนวังประจัน 

กฎกระทรวงฉบับที่ 79(พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติศลุกากร พ.ศ. 2426 มีสาระส าคัญ ก าหนดให้
เป็นที่ส าหรับการน าเข้าและส งออกซึ่งของทุกประเภท 

เปิดอย างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2527 โดยมีท านพลเอกสิทธิ จริโรจน ์รัฐมนตรีว าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธ ีส าหรับที่ดินที่เป็นที่ตั้งของ จ านวน 49 ไร  20 ตารางวา จังหวัดสตูลได้ขอ
อนุญาตใช้ประโยชน์จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน่ืองจากเป็นพื้นที่ของเขตอุทยานแห งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล 
 

ที่ตั้งและพื้นที่ความรับผดิชอบ 
ด านศุลกากรวังประจัน ตั้งอยู หลักกิโลเมตรที ่22 บนทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4184 อ าเภอควนโดน 

จังหวัดสตูล เป็นด านศุลกากรทางบกตดิกับเมืองวังเกลียนรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย มีพื้นที่รับผิดชอบ คืออ าเภอ
ควนโดน จังหวดัสตูล 



 
ลักษณะพื้นที ่
เป็นด านศุลกากรทางบกติดกับเมืองวังเกลียน รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย 
ตั้งอยู บนเน้ือที่ 49 ไร  20 ตารางวา ซึ่งได้รับมอบจากอุทยานแห งชาตทิะเลบัน 
มีตลาดการค้าชายแดนระหว างประเทศ ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว างจังหวัดสตูลกับรัฐเปอร์ลิส 

 
การปฏิบัติงาน 

ด านพรมแดนเปิดเวลา 07.00-18.00 น. 
 
การปฏิบัติหน้าที่แบ งออกเป็น 

งานพิธีการ 
การตรวจปล อยสินค้าขาเข้า-ขาออก 
การตรวจปล อยรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เข้าหรือออกชัว่คราวระหว างประเทศ 
การจดัเก็บภาษีอากรปากระวาง 
งานธุรการ 
งานคดีและคลังของกลาง 
งานพัสดุสถานที ่และยานพาหนะ 
งานการเงิน 
งานสืบสวนและปราบปราม 

 

 

 

 

 

 

 

 



สถานที่ส าคัญท้องถิ่น 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
 

 

 
                 

 

 

 

สถานที่ตั้ง  / ประวัติความเป็นมา 

 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน เป็นแหล งเรียนรู้ที่ครอบคลุมดา้นการท าเกษตรอินทรีย์ตามแนว
พระราชด าร ิสถานที่แห งนี้ ได้รับรางวัลดีเด นจากหน วยงานต างๆหลายหน วยงาน มีคณะศึกษาดูงานมาเรียนรู้อยู เสมอ 
ปัจจุบัน ผู้ดูแลคือ นายสาและ หมาดปันจอร ์ถือได้ว าเป็นปราชญ์ชุมชนคนหนึ่งที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
อินทรีย์ การเกษตรพอเพียง และการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นบุคคลที่สามารถถ ายทอดความรู้
ผ านการบรรยายได้เข้าใจง าย มีความสามารถเป็นวิทยากรได้ จึงไดร้ับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายตามหัวข้อที่ถนัดซึ่ง
ได้จัดโดยหน วยงานต างๆทั้งในและนอกสถานที่อยู บ อยครั้ง  

 


