
ข้อมูลพื้นฐานอำเภอละงู 
ประวัติความเป็นมา 

          คำว่า   “ละงู”   มาจากภาษามลายูโบราณ โดยเพี้ยนมาจากคำว่า  “ ลากู”  ซึ่งแปลว่าซื้อง่ายขายคล่อง 
“ละงู”   ในอดีตเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก  เคยมีฐานะเป็น   กิ่งอำเภอขึ้นอยู่กับอำเภอทุ่งหว้า 
ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อ พ.ศ.2474  โดยย้ายสับเปลี่ยนกับ  “ทุ่งหว้า”    จากอำเภอทุ่งหว้า เป็น  
กิ่งอำเภอทุ่งหว้า ระยะแรกอำเภอละงู มีเขตการปกครอง 7 ตำบล  ต่อมายุบเหลือ 5 ตำบล ในปี   2484   จนถึงปี 
2522 แยกเพ่ิมเป็น 1  ตำบลทำให้มีเขตปกครองทั้งสิ้น 6 ตำบล จนถึงปัจจุบัน 
 

สัญลักษณ์ประจำอำเภอละงู  
          เต่ากระอาน 
 

 คำขวัญประจำอำเภอละงู   
          ละงูเมืองน่าอยู่  ประตูสู่ตะรุเตา ลื่อลั่นถ้ำ-เกาะ       แหล่งเพาะเต่ากระอาน 
 

ขนาดพื้นที่และลักษณะที่ตั้ง 

          อำเภอละงู  มีพื้นท่ีเขตการปกครองประมาณ    324 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 202,397.5 ไร่  ของ
พื้นที่จังหวัดสตูล  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดสตูล     อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดสตูล  
ประมาณ  50  กิโลเมตร 

 อาณาเขต 

                ทิศเหนือ            ติดต่อกับอำเภอทุ่งหว้า 

                ทิศใต้                ติดต่อกับอำเภอท่าแพ และทะเลอันดามัน 

                ทิศตะวันออก      ติดต่อกับอำเภอมะนัง                   
                ทิศตะวันตก        ทะเลอันดามัน 
 

 ลักษณะภูมิประเทศ  
          สภาพพื ้นที ่โดยทั ่วไปของอำเภอละงู  เป็นที ่ราบสูง  แบบลูกคลื ่นลอนลาด  พื ้นที ่ค่อนข้างราบ  
ประกอบด้วยทิวเขา  ทางตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือทอดตัวลงมาสู่พื ้นที่ราบทางตอนใต้  และด้าน
ตะวันตก  ซึ่งเป็นที่ราบขนานไปกับชายทะเลในระดับความสูง  30 เมตร 20 เมตร 10 เมตร  จากระดับน้ ำทะเล  
ตามลำดับ  มีเกาะรวม  6  เกาะ  ประกอบด้วย เกาะเขาใหญ่ เกาะบุโหลนดอน เกาะลิดีเล็ก เกาะลิดีใหญ่ เกาะบู
โหลนไม้ไผ่ เกาะบูโหลนใหญ่/เล  ส่วนเทือกเขาอยู่ในระดับความสูง  150 เมตร  ถึง  300 เมตร  จากระดับน้ำทะเล
กระจายอยู่ทั่วไปของอำเภอ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ทางตอนเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือ  ภูเขามีความสูงไม่
มากนัก ซึ่งมีภูเขาที่มีความสำคัญอยู่ 2 แห่ง คือภูเขาโต๊ะดู  และภูเขาขาว  โดยมีคลองสำคัญคือ คลองละงู 
 

 ลักษณะภูมิอากาศ 

          อำเภอละงู ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีภูมิอากาศแบบ  2  ฤดู  คือ 



          1.ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม ของแต่ละปี 
          2.ฤดูฝน   อยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน – ธันวาคม ของแต่ละปี   
 

 ทรัพยากรธรรมชาติ  
          ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่  ป่าชายเลน ป่าสงวนแห่งชาติ  มี  ป่าควนทัง คลองละงู 
ซึ่งไหลผ่านพื้นที่ต่าง ๆ รวมระยะทางประมาณ  45  กิโลเมตร ฯลฯ  และทรัพยากรชายฝั่งทางทะเล  อุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะเภตรา 
 

 การปกครอง  
          การปกครองส่วนภูมิภาค  แบ่งออกเป็น  6  ตำบล  61  หมู่บ้าน  มีอัตรากำลัง  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน   
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  แพทย์   สารวัตร  รวมจำนวน 244  คน 

   ตำบลกำแพง              มี 12     หมู่บ้าน    

  ตำบลละงู                 มี 18     หมู่บ้าน   

  ตำบลน้ำผุด               มี 11     หมู่บ้าน   

  ตำบลเขาขาว             มี 7       หมู่บ้าน   

  ตำบลแหลมสน          มี 6       หมู่บ้าน   

  ตำบลปากน้ำ             มี 7       หมู่บ้าน 

          การปกครองส่วนท้องถิ่น   แบ่งออกเป็น  7   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  เทศบาลตำบลกำแพง    

  องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง 

  องค์การบริหารส่วนตำบลละงู  
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ 

   องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน 

  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด 

  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว 
 

ประชากรและครัวเรือน    
          ประกอบด้วยประชากรทั้งหมด 71,657 คน ชาย 35,530 คน หญิง 36,127  คน  หรือคิดเป็นร้อยละ 12 
ของจำนวนประชากรทั้งจังหวัด และมีครัวเรือนทั้งหมด 16,730   ครัวเรือน แบ่งเป็น 

 สภาพทางด้านเศรษฐกิจ 

  ด้านเกษตรกรรม  
          ประกอบด้วยพื้นที่การเกษตร 89,596 ไร่ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์ม  ข้าว แตงโม และ
ไม้ผลยืนต้น เช่น  เงาะ  ทุเรียน  ลองกอง  ฯลฯ 

  ด้านปศุสัตว์  มีสัตว์เลี้ยงที่สำคัญคือ  โค  กระบือ  แพะ  รายได้เฉลี่ยต่อปี 



  ด้านประมง ผู้ประกอบอาชีพประมงส่วนใหญ่ จะอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล     อันดามัน 

 ด้านพาณิชย์  ประกอบด้วย 

            สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่จำนวน 13 แห่ง 

            ที่พักนักท่องเที่ยว และรีสอร์ท  จำนวน  20 แห่ง 

            ธนาคารและสถาบันการเงิน 5   แห่ง ประกอบด้วย   ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร  ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ  
            สถานประกอบการอ่ืน ๆ เช่น บริษัทลาภทวีปาล์ม   บริษัทวุ๊ดเวิร์ดอังศุธน 
 

สภาพทางด้านสังคม 

ด้านการศึกษา  
          โรงเรียนระดับประถมศึกษา  50  แห่ง  
          มัธยมฯ  2  แห่ง 

          วิทยาลัยการอาชีพ  1  แห่ง  
           มหาวิทยาลัย 1 แห่ง 
 

 ด้านศาสนา  ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 80  ศาสนาพุทธร้อยละ 19  และศาสนาคริสต์ร้อยละ 1 มี 
          มัสยิดจดทะเบียน 59 แห่ง 

          วัดและสำนักสงฆ์ 7 แห่ง 

          โบสถ์คริสต์ 1แห่ง 

          ศาลเจ้า 1 แห่ง   
 

ด้านสาธารณสุข  
          โรงพยาบาล ขนาด 60  เตียง  1 แห่ง 

          สถานีอนามัย 9 แห่ง  
          ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   10 แห่ง  
          ร้านขายยาแผนโบราณ  1 แห่ง 

          คลินิก  13  แห่ง  
 

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ประกอบด้วย 

          สถานีตำรวจ  จำนวน 2 แห่ง   คือ สถานีตำรวจภูธรละงูและสถานีตำรวจภูธรเขาขาว 

การบริการพื้นฐาน 

 การคมนาคมขนส่ง ประกอบด้วยเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ดังนี้             
          ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4076 สายฉลุง – ตรัง (ผ่านพ้ืนที่ตำบลละงูและตำบลกำแพง) 
          ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4052 สายละงู – ปากบารา (เชื่อมระหว่างตำบลกำแพงกับท่าเทียบเรือปาก
บารา ตำบลปากน้ำ) 



          ทางหลวงชนบท  ซึ่งมีอยู่หลายสายทั่วทั้งอำเภอ 

          ท่าเทียบเรือปากบารา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำ ใช้เป็นท่าเทียบเรือประมงและท่า เทียบเรือท่องเที่ยว
ไปสู่เกาะต่าง ๆ เช่น ตะรุเตา อาดัง หลีเป๊ะ ฯลฯ 
 

 สาธารณูปโภค ประกอบด้วย  
          สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1  แห่ง   
          ไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง 

          ชุมสายโทรศัพท์ 1 แห่ง   และ 

          การประปาส่วนภูมิภาค  1  แห่ง  
          สถานีเคเบิลใต้น้ำ (ชลี 4) 1 แห่ง 
 

แผนที่อำเภอละงู 
 

 
 

ที่มา http://www.la-ngu.dopasatun.go.th/ 
 
 

http://www.la-ngu.dopasatun.go.th/

