สตูล.....จังหวัดเดียวเที่ยวได้ท้ งั ปี
ประจาปี 2559
ที่
1

2

เดือน
งานเทศกาลและประเพณี
๙ – ๑๒ เทศกาลยอนหอยหลอด ร่อน
มกราคม หอยเสียบ งมหอยนางรม และ
วัฒนธรรมพื้นบ้านละงู
“RAZOR CLAMS FESTVAL &
LOCAL CULTURAL FAIR OF
LA-NGU”
30 - 31 มลายูเดย์ครั้งที่ 2
มกราคม

รายละเอียดกิจกรรม
- ประกวดมิสลากู, แข่งขันการยอนหอยหลอด
- แข่งขันปรุงอาหารจากหอยหลอด
- แข่งเรือพาย ,ประกวดร้องเพลง
- เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ ,แข่งขันร่อนหอย
เสียบ – แข่งขันงมหอยนางรม ,แข่งขันเรือ
แคนนู ,แข่งขันทอดแหในทะเล
- กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม ไทย และ
มาเลเซีย ,การออกบูธจ้าหน่ายสินค้าอาหาร
พื้นเมือง, การปั่นจักรยานท่องเที่ยว
- ชมวิธีการหาหอยตะเภา
- จาหน่ายสินค้า

สถานที่
สวนสาธารณะ
สระน้้าหนอง
ปันหยา

เจ้าภาพหลัก
อบจ.สตูล 074712380
อบต.ละงู 074773128

ตลาดนัดเจ๊ะ
บิลัง

เทศบาลตาบล
เจ๊ะบิลัง

3

มกราคม งานฤดูกาลหอยท้ายเภา
“HOI TAI PHAO FAIR”

ที่
4

เดือน
งานเทศกาลและประเพณี
๘– 1๔ งานมรกตอันดามัน มหัศจรรย์
กุมภาพันธ์ อาหารอร่อยของดีที่ละงู ครั้งที่
10th
“10 EMERALD ANDAMAN
AMAZING GOOD FOODS
OF LA-NGU”

สถานที่
สนามกีฬาตรง
ข้ามเทศบาล
ต้าบลก้าแพง

5

14 - 23
กุมภาพันธ์

พิพิธภัณฑ์ชา้ งดึก อบจ.สตูล 074ด้าบรรพ์ทุ่งหว้า 712380
อบต.ทุ่งหว้า
(074789317)

6

26
กุมภาพันธ์
–
5 มีนาคม

รายละเอียดกิจกรรม
- กิจกรรมการแสดงแสง สี เสียง
- ประกวดมิสมรกต อันดามัน 2015
- ประกวดร้านอาหารและแผงลอย
- ประกวดอาหาร “เมนูชูสุขภาพ”
- จ้าหน่ายอาหารทะเลและอาหารพื้นเมือง
ทั้งในและนอกพื้นที่และจ้าหน่ายสินค้า
OTOP
- นิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
สตูล , มหกรรมยานยนต์ “มอเตอร์โชว์
มรกตอันดามัน 2015” ,แข่งขันและ
ส่งเสริมการเลี้ยงนกกรงหัวจุก /นกบินหลา
ดง
-ปั่นจักรยานท่องเที่ยว
งานสตูลฟอสซิลเฟสติวัล
- กิจกรรมวิชาการด้านฟอสซิล
“3ndSATUN GEO PARK
- กิจกรรมเปิดเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว
FESTIVAL”
อุทยานธรณีสตูล
- กิจกรรม “ Satun To Asean” ชมการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับเยาวชน/
ท้องถิ่นการแสดงสินค้า OTOP
- กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์
งานประจาปี และงานกาชาด - การออกบูธนิทรรศการของหน่วยงาน
จังหวัดสตูล
ภาครัฐและเอกชน
“SATUN ANNUAL
- การออกร้านนาวากาชาด
FESTIAL AND RED CROSS - การออกร้านจาหน่ายสินค้า
FAIR”
- การแสดงบนเวที

บ้านบ่อเจ็ดลูก อบต.ปากน้า
อบต.แหลมสน
เจ้าภาพหลัก
อบจ.สตูล 074712380
เทศบาลกาแพง
(074781382)

สนามหัวสะพาน จังหวัดสตูล
ตายาย

ที่
7

งานเทศกาลและประเพณี
งานเบิกฟ้าทุ่งบุหลัง
“THUNG BULANG
FESTIVAL”
๔ - ๖ มหกรรมว่าวประเพณีจังหวัด
มีนาคม สตูล ครั้งที่ ๓6
“36th SATUN KITES
FESTIVAL &
INTERNATIONAL KITES
SHOW”
18 – 20 เทศกาลข้าวโพดหวานท่าแพ
มีนาคม ครั้งที่ 7
“7th THA PHAE SWEET
CORN FAIR”

รายละเอียดกิจกรรม
- แสดงมโนราห์ ,แม่ไม้มวยไทย,แสดงดนตรี
- แข่งขันเรือท้องแบน
- จ้าหน่ายสินค้าพื้นบ้าน
- แข่งขันว่าวต่าง ๆ 8 ชนิด , แข่งขัน
ประดิษฐ์วา่ วประเภทสวยงาม, แข่งขัน
ประดิษฐ์วา่ วประเภทความคิดสร้างสรรค์
- การแสดงว่าวนานาชาติ ,การประกวดส
สตูล, เทศกาลอาหารอันดามัน

- กิจกรรมการแสดงบนเวที ของนักเรียนใน สนามหน้า
พื้นที่อาเภอท่าแพ
อาเภอท่าแพ
- การแสดงและจาหน่ายสินค้า OTOP
- ประกวดข้าวโพดหวาน
- แข่งขันกินข้าวโพดหวาน
- นิทรรศการหน่วยงานต่าง ๆ
- คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

อบจ.สตูล 074712380
อบต.ท่าแพ
074-787234

ที่
10

เดือน
19 – 20
มีนาคม

รายละเอียดกิจกรรม
สถานที่
- การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง
อุทยานแห่งชาติ
10.5 กิโลเมตร
เกาะตะรุเตา
- การแข่งขันวิ่งฟันรัน ระยะทาง 4 กิโลเมตร
- กิจกรรมวอล์คแรลลี่

เจ้าภาพหลัก
สทกจ.สต074711225

11

23 – 25
มีนาคม
(7 – 9 ค่้า )

12

มีนาคม

เทศกาลแข่งขันม้าเล็ก
ความเร็ว และเทศกาลฤดูชิม
แตงโมในสวน

13

มีนาคม

การแข่งขันตกปลาหัวโทง
ฟิชthชิ่งคัพ ครั้งที่7
“7thLONG HEAD BOAT
FISHING CUP”

8

9

เดือน
มีนาคม

งานเทศกาลและประเพณี
งานแข่งขันวิง่ ย้อนรอย
ประวัติศาสตร์เกาะตะรุเตา
ครั้งที่ ๑3
“13th TARUTAO MINIMARATHON”
เทศกาลท่องเที่ยวแลหลังเมือง
ปีนังน้อยสุไหงอุเป

- แข่งขันวิ่งมินิมาราธอน
- แข่งขันเรือพายประเพณี
- การปั่นจักรยานเส้นทางถ้้าเลสเตโกดอน
ถึงท่าเรือท่าอ้อย
- การแสดง สี เสียง ภาคกลางคืน
- การจัดแข่งขันม้าเล็ก ความเร็ว
- การแข่งขันโปโลม้าเล็ก
- กิจกรรมโชว์ทักษะบังคับม้า
- เที่ยวชม / ชวนชิม สวนแตงโม
- แข่งขันตกปลาด้วยเรือหัวโทง
- แข่งขันทักษะการประกอบอาชีพ
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม

สถานที่
เจ้าภาพหลัก
สถานทีท่ ่องเที่ยว อบต.ทุ่งบุหลัง
เขาทะนาน
(074720285)
สนามบิน
อบจ.สตูล 074กองทัพอากาศ 712380
อ้าเภอเมือง
สทกจ.สต 074711225

ลานชมวิวท่าอ้อย เทศบาลตาบล
เทศบาลต้าบลทุ่ง ทุ่งหว้า
หว้า
บริเวณชายหาด
ต้าบลแหลมสน

อบต. แหลมสน
(074720502)

ท่าเทียบเรืออ่าว อบจ.สตูล 074นุ่น (บ้านตะโละ 712380
ใส)
อบต.ปากน้า
074-783373

ที่
14

15

16

17

เดือน
งานเทศกาลและประเพณี
รายละเอียดกิจกรรม
13 – 14 งานประเพณีสงกรานต์และรด - ท้าบุญตักบาตร
เมษายน น้้าขอพรผู้สูงอายุ
- รดน้้าด้าหัวผู้สูงอายุ
“SONGKRAN FESTIVAL”
- การตรวจสุขภาพผู้สงู อายุ
- กิจกรรมการแสดงบนเวที
- กิจกรรมเชิดชู , เกียรติผู้สูงอายุที่เป็น
แบบอย่างที่ดีทางสังคม
- เล่นน้้าสงกรานต์

สถานที่
- ท.เมืองสตูล
-วัดดุลยาราม
-อนามัยเฉลิม
พระเกียรติ ผัง
15
อบต.นิคมพัฒนา
-ตลาดนัดซอย
10

เจ้าภาพหลัก
- อ.มะนัง
- ท.เมืองสตูล
- ท.ตาบลฉลุง
- อบต.ปาล์ม
พัฒนา
- อบต.นิคม
พัฒนา
- อบต.ควน
กาหลง
-รพ.สต.นิคม
พัฒนา ผัง 15
24
งานมหัศจรรย์สันหลังมังกร - ดูทะเลแหวกคล้าย ๆ กับสันหลังมังกร
หาดสันหลังมังกร อบจ.สตูล 074เมษายน วิถีตันหยง
ระยะทาง 4 กิโลเมตร
712380
“MIRACLE DRAGON
- แข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ,- แข่งขันชักกะเยอ
อบต.ตันหยงโป
BEACH @ SATUN”
- การแสดงบนเวที,การแสดงสินค้าพื้นบ้าน
(074-จ้าหน่ายอาหารทะเลสด,การละเล่นกีฬา
720262)
พื้นบ้าน ,แข่งขันการท้าอาหารพื้นบ้าน
หมวกตูตง ลอกใบจาก ,ประกวดหนูน้อย
ตันหยงโป
29 – 30 ย้อนรอยประวัติศาสตร์น้าตก -ปั่นจักรยานส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
บริเวณหน้าถ้้าภู อาเภอมะนัง
เมษายน วังใต้หนาน
ผาเพชร – น้้าตก อบต.ปาล์ม
วังใต้หนาน
พัฒนา
(074720314)
เมษายน – งานประเพณีลอยเรือเกาะหลี - การทาพิธีสะเดาะเคราะห์ของชาวเล
เกาะหลีเป๊ะ
อ.เมืองสตูลส่วน
พฤษภาคม เป๊ะ
- การทาพิธีลอยเรือของชาวเลขอพรอธิ
หน้า
(ขึ้น ๑๕ “LOY RUE CHAOLAY
ฐานจากบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
(เกาะหลีเป๊ะ)
ค่า เดือน KOH LIPE FESTIVAL”
- การเต้นรารองเง็ง 7 รอบ
อบต.เกาะ
๖)
สาหร่าย
(074722620)

ที่
18

เดือน
งานเทศกาลและประเพณี
23 – 27 เทศกาลวันเต่าโลก
พฤษภาคม “WORLDTURTLE DAY
๒๐๑๖”

รายละเอียดกิจกรรม
- น้าชมศูนย์เพาะพันธุ์เต่ากระอาน
- จัดนิทรรศการการอนุรักษ์
- กิจกรรมบนเวที
- มหกรรมของดีเมืองก้าแพง

สถานที่
หน้าศูนย์วิจัย
และพัฒนา
ประมงน้า้ จืด
จังหวัดสตูล

19

พฤษภาคม มหกรรมอาหารฮาลาล ครัว
– มิถุนายน ไทยสู่อาเซียน
“Halal Food Festival Thai
Cuisine to Asean”
งานมหกรรมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน

สนามเทศบาล
ต้าบลก้าแพง

20

7
เทศกาลดนตรี ศิลปะ
พฤษภาคม วัฒนธรรม

- การออกบูธจ้าหน่ายอาหารและสินค้าฮา
ลาล
- จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที
- บูธสาธิตแสดงอาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพ
- ประกวดอาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพ
- รับมอบป้ายรับรองฮาลาล
- เวทีเสวนา เรื่องการด้าเนินงานฮาลาล
การแสดงวงดนตรี
กิจกรรมอนุรักษ์ วัฒนธรรม

เจ้าภาพหลัก
อบต กาแพง
(074701252)
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน้า
จืด จังหวัดสตูล
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดสตูล
(074732341-2)

เกาะหลีเป๊ะ

สทกจ.สต
สมาคม
ผู้ประกอบการ
เกาะหลีเป๊ะ
อาเภอเมืองสตูล

ที่
21

เดือน
งานเทศกาลและประเพณี
รายละเอียดกิจกรรม
มิถุนายน การแข่งขันอันดามันสตูล
- แข่งขันวิ่ง 3 ประเภท
มิน-ิ ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่
5
“5th ANDAMAN SATUN
MINI-HALF MARATHON”

สถานที่
บริเวณอ่าวนุ่น
บ้านตะโล๊ะใส
อาเภอละงู
จังหวัดสตูล

เจ้าภาพหลัก
อบจ.สตูล 074712380

ที่
22

เดือน
งานเทศกาลและประเพณี
19 – 20 งานสัปดาห์ส่งเสริม
กรกฎาคม พระพุทธศาสนา เทศกาล
เข้าพรรษา

รายละเอียดกิจกรรม
- จัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเพณีหล่อเทียน
พรรษา
- เข่งขันทักษะทางด้านศาสนา
- ถวายเทียนพรรษาแก่วัดและส้านักสงฆ์

สถานที่
วัดวังผาสามัคคี

เจ้าภาพหลัก
อบต.ควน
กาหลง
(074791167)

- กิจกรรมล่องแก่ง
- กิจกรรมแสง สี เสียงบนเวที

กิจกรรมล่องแก่งวัง
สายทอง
สนามกีฬาบ้านทุ่ง
ถนนบริเวณหน้า
มัสยิดม้าบัง

อบจ.สตูล
อบต.น้าผุด

“BUDDHISM WEEK,
BUDDHIST LENT FESTIVAL”

23
24

22 – 24 เยือนถิ่นซาไกชมไพรล่องแก่ง
กรกฏาคม ณวังสายทอง @ สตูลประจ้าปี
2559
๒๖ / ๒๗ งาน ”สตูลอิดิ้ลฟิตรี
กรกฎาคม OpenHouseฮศ ๑๔๓๗”

- กิจกรรมขบวนแห่
- กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม ไทย –
มุสลิม
- การออกบูธอาหารพื้นเมือง

อบจ.สตูล
สมาคม
มัคคุเทศก์
อาชีพจังหวัด
ผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล

ที่
25

เดือน
งานเทศกาลและประเพณี
รายละเอียดกิจกรรม
กรกฏาคม มหกรรมวัฒนธรรมนครีสโตย - การแสดงนิทรรศการทางวัฒนธรรม ,
สาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น,ประกวดขบวนแห่
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ,ประกวด
นิทรรศการทางวัฒนธรรม,แข่งขันขูด
มะพร้าว ,ประกวดการแต่งกายย้อนยุค
แข่งขันทาขนมเทียน,แข่งขันทาขนมจาก
ประกวดธิดานครีสโตย

สถานที่
เจ้าภาพหลัก
หน้าวัดมงคลมิ่ง สานักงาน
เมือง (หัว
วัฒนธรรม
สะพานตายาย) จังหวัดสตูล

ที่
26

เดือน
17
สิงหาคม

สถานที่
เจ้าภาพหลัก
แหล่งท่องเที่ยว อบต.ควน
ในเขต อบต.ควน กาหลง
กาหลง

27

ที่
28

งานเทศกาลและประเพณี
เทศกาลปั่นชิมชมสวน

รายละเอียดกิจกรรม
- จัดนิทรรศการด้านการท่องเที่ยว
- ปั่นจักรยานเที่ยวชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- เที่ยวสวน ชิมผลไม้ตามฤดูกาล
สิงหาคม - งานประเพณีไหว้ผโี บ๋ (ผีหมู่) - ร่วมทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่
กันยายน “WORSHIPPING TO PHI ไม่มีญาติพี่น้อง
BOH”
- ขบวนแห่

เดือน
งานเทศกาลและประเพณี
ตุลาคม งานประเพณีลอยเรือเกาะ
(ขึ้น๑๕ ค่้า หลีเป๊ะ
เดือน ๑๑ ) “LOY RUE CHAOLAY
KOH LIPE FESTIVAL”

รายละเอียดกิจกรรม
- การท้าพิธีสะเดาะเคราะห์ของชาวเล
- การท้าพิธีลอยเรือของชาวเลขอพรอธิฐาน
จากบรรพบุรุษทีล่ ่วงลับไปแล้ว
- การเต้นร้ารองเง็ง 7 รอบ

สถานที่
เกาะหลีเป๊ะ
อ้าเภอเมือง

-อ้าเภอมะนัง
-ตลาดนัด
บ้านผัง ๑
-ตลาดนัด
ซอย 10

29

ตุลาคม

ประเพณีชักพระสตูล
“Chakphra festival”

- ประกวดเรือพระ ,แข่งขันซัดต้ม, แข่งขันชก
มวยทะเล ,แข่งขันกินต้ม ,แข่งขันแทงต้ม
การแข่งขันประชันโพน,การแสดงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก, การแสดงมโนราห์, การแสดงดนตรี
เยาวชน, การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง, การแสดง
ของศิลปิน, แข่งขันตะกร้อลอดห่วง

30

ตุลาคม

งานมหกรรมอาหารจานเด็ด
ของดีเมืองสตูล อร่อยได้ไร้
แอลกอฮอล์
“FOOD FAIR OF SATUN,
DELICACY WITHOUT
ALCOHOL”
งานประเพณีถือศีลกินเจ
จังหวัดสตูล
“SATUN VEGETARIAN
FESTIVAL”

- การออกบูธจ้าหน่ายสินค้าอาหารพื้นเมือง
และของที่ระลึก
- กิจกรรมการแสดงบนเวที

31

ตุลาคม

หน้าตลาดสด
เทศบาลตาบล
ทุ่งหว้า

อบจ.สตูล
อ.ทุ่งหว้า
ท.ตาบลทุ่งหว้า
(074789110)
เจ้าภาพหลัก
อาเภอเมืองสตูล
ส่วนหน้า
(เกาะหลีเป๊ะ)
อบต.เกาะสาหร่าย

อ.มะนัง
อ.ควนกาหลง
ท.ตาบลคลองขุด
อบต.ปาล์มพัฒนา
อบต.นิคมพัฒนา
อบต.อุใดเจริญ
อบต.ควนกาหลง
ถนนบายพาส เทศบาลเมืองสตูล
อ้าเภอเมือง

- การประกวด Miss Clean Food Good Tast
- การประกวดอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

- ศิลปิน ดารา นักร้องรับเชิญ
- การเปิดบูธขายอาหารเจให้กบั
นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ
- การแห่ศาลเจ้าโปเจ๊เก๊งรอบตัวเมืองสตูล
- การประทับทรงเพื่อยกเสาไม้ไผ่ (โกเต็ง) เพื่อ
เป็นสัญลักษณ์ประเพณีถือศีลกินเจประจาปี

ศาลเจ้าโป้เจ้ เทศบาลเมืองสตูล
เก้ง อาเภอ
เมือง

ที่
32

33

34

35

ที่
36

37

เดือน
ตุลาคม –
พฤศจิกายน
(วันที่ 10
เดือนแรกของ
อิสลาม)
พฤศจิกายน

งานเทศกาลและประเพณี
งานมหกรรมกวนอาซูรอ
จังหวัดสตูล
“AZURA STIRRING
FESTIVAL”

งานเปิดฟ้าอันดามัน สวรรค์
สตูล “16th ANDAMAN
TOURIST SEASON,
SATUN PARADISE”
พฤศจิกายน งานรักษ์เล รักษ์ปา่ เปิดฟ้า
เมืองสตูล ครั้งที่ 16
th
16SATUN
SEA AND
FOREST CONSERVATION
FESTIVAL”
พฤศจิกายน งานประเพณีลอยกระทง
“Loykrathong festival”

เดือน
ธันวาคม

งานเทศกาลและประเพณี

รายละเอียดกิจกรรม
- การสาธิตกวนอาซูรอ
- การแสดงอนาเซต
- การแสดงดีเลฮูลู

สถานที่
เจ้าภาพหลัก
ลานวัฒนธรรม สานักงาน
อ้าเภอเมือง
วัฒนธรรมจังหวัด
สตูล
(074-725056)

- การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิญชวน
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

จุดชมวิว
ชายหาดปาก
บารา อ้าเภอ
ละงู
เกาะตะรุเตา
เกาะไข่ เกาะ
อาดัง เกาะหิน
งาม เกาะราวี
เกาะหลีเป๊ะ
อ.มะนัง
สวนสาธารณะ
ท.ตาบล
กาแพง
ตลาดนัดซอย
10
รร.บ้านทุ่ง
เสม็ด

- การเก็บขยะ ท้ากิจกรรมร่วมกัน การเล่น
วอล์คแรลลี่ผสม

-ประกวดธิดานพมาศ
-ประกวดนางนพมาศ
- ประกวดกระทง
- ประกวดเทพีสูงวัย
-ดนตรีมหรสพและการออกร้านจาหน่าย
สินค้า

รายละเอียดกิจกรรม
มหกรรมอาหารและแข่งขันตก - แข่งขันตกปลา
ปลาบารา
- จ้าหน่ายสินค้าอาหารทะเล
ฟิชชิ่งคัพ ครั้งที่ 16
- จัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและ
“16th BARA FISHING CUP” เอกชน
31 ธันวาคม งาน COUNT DOWN
- จัดงานส่งท้ายปีเก่า 2559และต้อนรับ
2559 – 1 ต้อนรับปีใหม่
ปีใหม่ 2560
มกราคม
“SATUN
- จัดการแข่งขันเซปัคตะกร้อและสตรีท
2560
COUNTDOWN”
บาสเกตบอล
- จัดพิธีทาบุญตักบาตร
- จัดการออกบูธจาหน่ายสินค้าอาหาร
- ศิลปิน ดารา นักร้องรับเชิญ

สถานที่
จุดชมวิวชายหาด
ปากบารา อ้าเภอ
ละงู

อบจ.สตูล

อบจ.สตูล

อาเภอมะนัง
อบจ.สตูล
ท.ตาบลกาแพง
ท.เมืองสตูล
ท.ตาบลฉลุง
อบต.นิคมพัฒนา
อบต.ปาล์มพัฒนา
อบต.ควนกาหลง

เจ้าภาพหลัก
อบต.ปากน้า

หน้าสานักงาน
เทศบาลเมือง
เทศบาลเมืองสตูล สตูล

โดย สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล 074 711225

