
 
 
 

จังหวัดป	ตตานี 
 “เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย�ฮาลาลเลิศล้ํา ชนน�อมนําศรัทธา ถ่ินธรรมชาติงามตา ป ตตานีสันติสุข
แดนใต�” 
 เป(นจังหวัดในภาคใต� ติดต-อกับจังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลาห-างจากกรุงเทพฯ 
๑,๐๕๕ กม. มีเนื้อท่ีประมาณ๑,๙๔๐.๓๕ตร.กม. หรือประมาณ ๑,๒๑๒,๗๒๓ ไร- มีอาณาเขตติดต-อกับจังหวัด
ใกล�เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต-อกับ อ-าวไทย 

ทิศใต�   ติดต-อกับ เขตอําเภอเมืองยะลา อําเภอรามัน จังหวัดยะลา และเขตอําเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส 

 ทิศตะวันออก  ติดต-อกับ อ-าวไทย 
 ทิศตะวันตก  ติดต-อกับ เขตอําเภอเทพา และอําเภอสะบ�าย�อย จังหวัดสงขลา 
 
แผนท่ีแสดงท่ีตั้งและอาณาเขตจังหวัดป	ตตานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพภูมิประเทศ 

ข!อมูลทางเศรษฐกิจและสงัคม 



 แบ-งเป(น ๓ ลักษณะ ประกอบด�วย พ้ืนราบชายฝ Aงทะเล ซ่ึงเป(นพ้ืนท่ีส-วนใหญ- ประมาณ ๑ ใน ๓ ของ
พ้ืนท่ีจังหวัด ได�แก-ทางตอนเหนือและทางตะวันออกของจังหวัด มีหาดทรายยาว และเป(นท่ีราบชายฝ Aง กว�าง
ประมาณ๑๐ – ๓๐ กิโลเมตร พ้ืนท่ีราบลุ-ม บริเวณตอนกลาง และตอนใต�ของจังหวัด มีแม-น้ําป ตตานีไหลผ-าน
ท่ีดินมีความเหมาะสมในการเกษตรกรรม และพ้ืนท่ีภูเขา ซ่ึงเป(นพ้ืนท่ีส-วนน�อยอยู-ทางตอนใต�ของ อําเภอโคก
โพธิ์ อําเภอกะพ�อและทางตะวันออกของอําเภอสายบุรีอยู-ห-างจากกรุงเทพฯ 1055 กิโลเมตร ต้ังอยู-ติดกับอ-าว
ไทย มีเนื้อท่ี 2109 ตารางกิโลเมตร เป(นอันดับท่ี 13 ของภาคใต� พ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเป(นท่ีราบตํ่า เหมาะแก-การ
เพาะปลูก 
 
ประวัติจังหวัดป	ตตานี 
 จากหลักฐานเอกสารโบราณของจีน อาหรับ ชวา มลายู และจารึกของชาวอินเดียท่ีปรากฎ นามเมือง
ของรัฐสําคัญแห-งหนึ่งบนแหลมมลายู ซ่ึงออกเสียงตามสําเนียงในแต-ละภาษา เช-น หลังยาซูว,หลังยาซีเจีย 
(ภาษาจีน พุทธศตวรรษท่ี 11-12 และ 16-18),ลังคาโศกะ,อิลังกาโศกะ (ภาษาสันสกฤต ภาษาทมิฬ พุทธ
ศตวรรษท่ี 9 และพุทธศตวรรษท่ี 16),เล็งกะสุกะ (ภาษาชวา พุทธศตวรรษท่ี 20),ลังคะศุกา (ภาษาอาหรับ 
พุทธศตวรรษ ท่ี  21) ,ลั งกะสุกะ,ลั งกาสุกะ (ภาษามลายู  พุทธศตวรรษท่ี  24) (wheatly1961 
Sklling1992:131; อมรา ศรีสุชาติ 2540;กรมศิลปากร 2540:10) 
 ชื่อท่ีปรากฏนี้ นักวิชาการสันนิษฐานว-าน-าจะเป(นชื่อเมืองเดียวกัน ท่ีเคยต้ังอยู-ในรัฐเคดะห� ประเทศ
สหพันธรัฐมาเลเซีย และจังหวัดป ตตานีในประเทศไทย แต-ในสมัยหลังศูนย�กลางของเมืองแห-งนี้น-าจะอยู-ใน
จังหวัดป ตตานี เนื่องจากชาวพ้ืนเมืองในช-วงพุทธศตวรรษท่ี 24 ถึงต�นพุทธศตวรรษท่ี 25 ยังกล-าวว-าเมือง
ป ตตานี พัฒนาข้ึนมาจากเมืองลังกาสุกะสอดคล�องกับตํานานเมืองไทรบุรีท่ีกล-าวว-า ราชามะโรงมหาวงค�ทรง
สร�างลังกาสุกะบนฝ Aงตะวันตกท่ีเคดะห� และพระราชนัดดาของพระองค�ได�มาสร�างลังกาสุกะท่ีป ตตานี ชาว
พ้ืนเมืองป ตตานีเรียกบริเวณแถบนี้ว-า“ลังกาสุกะมา” จนกระท่ังแม-น้ําป ตตานีเปลี่ยนทางเดิน (หม-อมเจ�าจันทร�
จิรายุ รัชนี,2539:107) 
 ราวพุทธศตวรรษท่ี 19 ชุมชนลังกาสุกะเริ่มเสื่อมลงไปเนื่องจากข�อจํากัดทางภูมิศาสตร�และศาสนา 
วัฒธรรมของชาวเมืองได�เปลี่ยนแปลงไป นักวิชาการทางประวัติศาสตร�และโบราณคดีเชื่อว-า ป ตตานีเป(นท่ีแวะ
พักจอดเรือเพ่ือแลกเปลี่ยนซ้ือขายสินค�าระหว-างพ-อค�าชาวอินเดียทางตะวันตกกับพ-อค�าชาวจีนทางตะวันออก 
และชนพ้ืนเมืองบนแผ-นดินและตามหมู-เกาะใกล�เคียงต-าง ๆ นอกจากนั้นยังเชื่อม่ันอีกด�วยว-าป ตตานีเดิมเป(น
อ า ณ า จั ก ร ท่ี เ ก- า แ ก- ต า ม ท่ี ป ร า ก ฎ ใ น เ อ ก ส า ร โ บ ร า ณ ท่ี ก ล- า ว ม า  ( ภั ค พ ดี  อ ยู- ค ง ดี ,ม ป ป : 2) 
 หลักฐานทางโบราณคดีท่ีแสดงร-องรอยของความเจริญร-งเรืองในอดีตของป ตตานีท่ีบริเวณอําเภอยะรัง
เป(นซากร-องรอยของเมืองโบราณขนาดใหญ-ซ�อนทับกันถึง 3 เมือง มีซากเป(นโบราณสถานปรากฏอยู-ไม-น�อย
กว-า 40 แห-ง ซากเนินโบราณสถานบางแห-งได�รับการขุดแต-งและอนุรักษ�ไว� เช-น โบราณสถานบ�านจาเละ 3 
แห-ง ซ่ึงเป(นซากอาคารศาสนสถานก-ออิฐท่ีมีการขัดแต-งประดับฐานชั้นล-าง ๆ และยังค�นพบโบราณวัตถุจํานวน
มาก เช-น สถูปจําลองดินเผ-า พระพิมพ�ดินดิบ และดินเผาบางชิ้นมีตัวอักษรซ่ึงนักภาษาโบราณอ-านและแปลว-า
เป(นอักษรป ลลวะ (อินเดียใต�) ภาษาสันสกฤตเขียนเป(นคาถาเนื่องในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน พระโพธิสัตว�
สัมฤทธิ์และเศษภาชนะดินเผาประเภทต-าง ๆ โบราณวัตถุเหล-านี้มีอายุอยู-ในราวพุทธศตวรรษท่ี 12-13 (กรม
ศิลปากร, 2535) 
   สอดคล�องกับจดหมายเหตุจีนท่ีได�กล-าวถึงไว� นอกจากนั้นหลักฐานท่ีได�ขุดค�นพบยังแสดงให�เห็นด�วย
ว-าบริเวณท่ีเป(นท่ีต้ังอําเภอยะรังในป จจุบัน เป(นชุมชนท่ีมีความเจริญทางวัฒนธรรมสูง โดยเฉพาะอย-างยิ่ง
ศาสนาพุทธท่ีได�รับอิทธิพลจากอินเดียไว�อย-างเต็มท่ี มีความสัมพันธ�กับดินแดนใกล�เคียง เช-น บริเวณดินแดน



ภาคกลางของประเทศไทย และบริเวณคาบสมุทรอินโดจีนด�วย และคงจะเป(นชุมชนท่ีมีกิจกรรมสืบต-อเรื่อยมา
จนถึงราวพุทธศตวรรษท่ี 15 ก-อนท่ีอาณาจักรศรีวิชัยจะมีอํานาจรุ-งเรืองครอบคลุมคาบสมุทรมลายูในท่ีสุด 
(ภัคพดี อยู-คงดี,มปป.:2) 
 นักภูมิศาสตร�เชื่อว-า เมืองโบราณขนาดใหญ-ท่ีบริเวณอําเภอยะรังนั้นหมดความสําคัญลงน-าจะมีเหตุผล 
ประการหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเลช-วงระยะเวลา 1,000 ปlท่ีผ-านมา โดยลดลงไประดับ
หนึ่งมีผลทําให�ชายฝ Aงทะเลถอยห-างออกไปจากเดิม ดังนั้นท่ีต้ังของชุมชนจึงไม-เหมาะสมท่ีจะเป(นทําเลของ 
การเป(นเมืองท-าค�าขายอีกต-อไป และนํามาซ่ึงการย�ายท่ีต้ังของเมืองในระยะเวลาต-อมา ซ่ึงสัมพันธ�กับตํานาน
การสร�างเมืองป ตตานีท่ีกล-าวไว�ในหนังสือหลายเล-ม เช-น HikayatPatani:Story of Pataniของ A.Teeuwและ 
D.K.Wyatt:SajarajKerajaanMelayaPataniหรือตํานานเมืองป ตตานีของ lbrahimSyukriเป(นต�น แม�ว-าจะไม-
สามารถระบุระยะเวลากําเนิดของเมืองป ตตานีได�อย-างแน-ชัด แต-เมืองป ตตานีก็ได�ปรากฏชื่อและเจริญรุ-งเรือง
ข้ึนมาเป(นลําดับ 
   ต้ังแต-พุทธศตวรรษท่ี 19 เป(นอย-างน�อย เมืองป ตตานีได�ชื่อว-าเป(นหัวเมืองฝ|ายใต�ปลายแหลมมาลายู 
มีฐานะเป(นเมืองประเทศราชของกรุงศรีอยุธยามาต้ังแต-รัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ(พ.ศ.1991-
2031) และอยู-ภายใต�อํานาจของกษัตริย�กรุงศรีอยุธยาเรื่อยมา ในปl พ.ศ.2054 โปรตุเกสสามารถยึดครอง 
มะละกาได�สําเร็จ และพยายามขยายอิทธิพลทางการค�าข้ึนมาทางตอนเหนือของคาบสมุทรมาลายู ประกอบ
กับพระราชาธิบดีท่ี 2 (พ.ศ.2034-2072) ทรงยินยอมให�โปรตุเกสเข�ามาต้ังสถานีการค�าในเมืองชายฝ Aงทะเล 
เช-น นครศรีธรรมราช มะริด ตะนาวศรี รวมท้ังป ตตานีด�วย ทําให�ป ตตานีกลายเป(นเมืองท-าหลักเมืองหนึ่ง เป(น
ท่ีต้ังของสถานีการค�าของพ-อค�าท้ังชาวตะวันตกและชาวตะวันออก ท้ังชาวอินเดีย จีน และญ่ีปุ|น สินค�าท่ีสําคัญ
ของเมืองป ตตานียุคนั้น ได�แก- ไม�กฤษณา ไม�ฝาง เครื่องเทศ ของป|า งาช�าง และนอแรด นอกจากนี้ป ตตานียัง
เป(นจุดรับส-งสินค�าของนานาชาติ เช-น เครื่องถ�วยชาม อาวุธ ดินป}น ดีบุก และผ�าไหม (สถาบันทักษิณคดีศึกษา: 
2529) 
 แม�ว-าป ตตานีเป(นเมืองประเทศราชของกรุงศรีอยุธยาก็ตาม แต-ด�วยเหตุเมืองท่ีป ตตานีมีความเจริญ
ม่ันคงทาง เศรษฐ กิจ เป( นอย- า ง ดี  ทํ า ให� เ จ� า เ มืองป ตตานีต� อ งการ เป(น อิสละหลายครั้ ง  ดั ง เช- น 
 ในปl พ.ศ.2092 ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พม-ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา พระยาตานี 
ศรีสุลต-านได�นํากองทัพเรือประกอบด�วยเรือหย-าหยับ 200 ลํา ไปช-วยราชการสงคราม แต-เม่ือเห็นว-ากองทัพ
กรุงศรีอยุธยาเสียทีพม-า จึงถือโอกาสทําการขบถยกกําลังบุกเข�าไปในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระมหา
จักรพรรดิหนีข�ามฟากไปประทับบนเกาะมหาพราหมณ� จนเม่ือกองทัพไทยรวบรวมกําลังได�แล�ว จึงยกกองทัพ
เข�าโอบล�อมตีกองทหารเมืองตานีจนแตกพ-ายไป 
 ต-อมาในปl พ.ศ.2146 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีรับสั่งให�ออกญาเดโชยกทัพไปตีเมืองป ตตานี 
เพ่ือยึดเข�าไว�ในพระราชอํานาจแต-ไม-สําเร็จเนื่องจากป ตตานีได�รับการช-วยเหลือจากพ-อค�าชาวยุโรป ท้ังอาวุธ
ป}นใหญ-และทรัพย�สินเงินทอง 
 ในสมัยพระเพทราชา (พ.ศ.2231-2245) เมืองป ตตานีไม-พอใจในการสถาปนาข้ึนใหม-ของกษัตริย�
แห-งกรุงศรีอยุธยา ประกาศไม-ยอมข้ึนกับกรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง ทําให�ป ตตานีเป(นอิสระต-อเนื่องมา 
 จนกระท่ังกรุงศรีอยุธยาเสียแก-พม-าใน พ.ศ.2301 ตลอดมาจนสิ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี 
เมืองป ตตานีต้ังแต-พุทธศตวรรษท่ี 19 เป(นต�นมา ประชาชนส-วนใหญ-นับถือศาสนาอิสลามจากหลักฐานทาง
โบราณคดีท่ีพบท่ีเมืองโบราณยะรังแสดงว-าประชาชนโดยท่ัวไปก-อนหน�านั้นนับถือศาสนาพุทธและพราหมณ� 
และเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม หลังจากท่ีอาณาจักรศรีวิชัยเสื่อมอํานาจลง อิทธิพลของศาสนาอิสลามจาก
ราชวงค�มัชปาหิตในชวาได�แผ-อํานาจเข�ามาสู-แหลมมลายูก-อตัวข้ึนเป(นอาณาจักรมะละกา 



 ในราวพุทธศตวรรษท่ี 19 แผ-อิทธิพลไปสู-เมืองต-าง ๆ ทําให�เจ�าเมืองเปลี่ยนการนับถือศาสนาเดิมมา
เป(นศาสนาอิสลามท้ังหมด ก-อให�เกิดความร-วมมือด�านการเมือง และการเศรษฐกิจการค�าในภูมิภาคนี้อย-าง
เข�มแข็ง ศาสนาอิสลามได�เจริญรุ-งเรืองข้ึนควบคู-ไปกับการค�า มีการก-อสร�างมัสยิดข้ึนเพ่ือใช�เป(นท่ีประกอบ
ศาสนกิจ มัสยิดท่ีสําคัญคือ มัสยิดกรือเซะ ซ่ึงเป(นมัสยิดใหญ-ประจําเมือง และมัสยิดบ�านดาโต�ะ บริเวณท่ีเป(น
ท-าเรือทางตอนเหนือของอ-าวป ตตานี นอกจากนั้นยังมีมัสยิดและสุเหร-าในเขตชุมชนอิสลามถูกสร�างข้ึนอีก
หลายแห-ง 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ�าจุฬาโลกแห-งกรุงรัตนโกสินทร� (พ.ศ.2325-2352) ทรง
โปรดฯ ให�สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทยกทัพหลวงลงมาปราบปรามพม-าท่ีมาตีหัวเมืองทาง
แหลมมลายูจนเรียบร�อย และในปl พ.ศ.2328 กรมพระราชวังบวรฯ เสด็จลงไปประทับท่ีเมืองสงขลาให�
ข�าหลวงเชิญกระแสรับสั่งออกไปยังหัวเมืองท่ีเหลือ คือ เมืองป ตตานี เมืองไทรบุรี และเมืองตรังกานู ให�มายอม
เป(นเมืองข้ึนเช-นเดิม แต-สุลต-านมูฮัมหมัดพระยาป ตตานีในขณะนั้นขัดขืน กรมพระราชวังบวรฯ จึงมีรับสั่งให�
พระยากลาโหมยกกองทัพไทยลงไปตีเมืองป ตตานีได�ในปl พ.ศ.2329 กวาดต�อนครอบครัวและศาสตราวุธมา
เป(นอันมาก รวมท้ังป}นใหญ- 2 กระบอก แต-สามารถนําไปได�เพียงกระบอกเดียว แล�วจึงนําข้ึนทูลเกล�าฯ ถวาย
สมเด็จพระพุทธยอดฟ�าจุฬาโลก ทรงโปรดฯ ให�จารึกชื่อเป(น “พญาตานี” ซ่ึงนับว-าเป(นป}นใหญ-กระบอกใหญ-
ท่ีสุดของประเทศไทย ป จจุบันต้ังอยู-บริเวณหน�ากระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร 
 ในปl พ.ศ.2332 ตนกูลามิดดินเจ�าเมืองป ตตานีมีหนังสือไปชวนองค�เชียงสือเจ�าอนัมก�กให�ร-วมกันตี 
หัวเมืองในพระราชอาณาจักร เม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ�าจุฬาโลกทรงทราบจึงโปรดฯให�ยกทัพไปตี
เมืองป ตตานีอีกครั้งหนึ่ง ต-อมาในปl พ.ศ. 2351 ดาตะป งกาลันได�ก-อความไม-สงบข้ึน รัชกาลท่ี 1 โปรดให�
เจ�าพระยาพลเทพ (บุนนาค) ยกทัพหลวงออกไปสมทบกับเมืองสงขลา พัทลุง จะนะ ตีเมืองป ตตานีได�สําเร็จ 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล�านภาลัย (พ.ศ.2352-2367) เกิดความไม-สงบบ-อยครั้ง 
ดังนั้นจึงโปรดเกล�าฯ ให�พระยาอภัยสงครามและพระยาสงขลา (เถ่ียนจ�อง) ผู�กํากับดูแลหัวเมืองมลายูแบ-งเมือง
ตานีออกเป(น 7 หัวเมือง และแต-งต้ังให�พระยาเมืองเป(นผู�ปกครอง ต้ังแต-ปl พ.ศ. 2359 เป(นต�นมา ได�แก-  
 1. เมืองป ตตานี ต-วนสุหลง เป(นเจ�าเมือง 
 2. เมืองยะหริ่ง นายพ-าย เป(นเจ�าเมือง 
 3. เมืองสาย นิเดะห� เป(นเจ�าเมือง 
 4. เมืองหนองจิก ต-วนนิ เป(นเจ�าเมือง 
 5. เมืองระแงะ นิดะห� เป(นเจ�าเมือง 
 6. เมืองรามันห� ต-วนมันโซร� เป(นเจ�าเมือง 

7. เมืองยะลา ต-วนยาลอร� เป(นเจ�าเมือง 
(Ibrahim Syukri, 1985 : 61-62 ; ครองชัย หัตถา, 2451 : 140-142) 

 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู-หัว รัชกาลท่ี 5 โปรดเกล�าฯ ให�ยกเลิกวิธีการ
ปกครองบ�านเมืองแบบจตุสดมภ� (เวียง วัง คลัง นา) ต้ังแต-ปl พ.ศ. 2435 เป(นต�นมา จัดการปกครองเป(นแบบ 
12 กระทรวง มีกระทรวงมหาดไทยเป(นกระทรวงการแผ-นดิน โดยให�จัดการปกครองเป(นระบบเทศาภิบาล 
ทรงใช�นโยบายประนีประนอมและทรงดําเนินการทีละข้ันตอนโดยไม-ก-อ-ให�เกิดการกระทบกระเทือนต-อ 
การปกครองของเจ�าเมืองท้ัง 7 หัวเมือง ในภาคใต�ทรงโปรดฯ ให�จัดแบ-งเป(น 4 มณฑล ได�แก-  
 ๑. มณฑลภูเก็ต จัดต้ังในปl พ.ศ.2437 
 ๒. มณฑลชุมพร จัดต้ังในปl พ.ศ.2439 



 ๓. มณฑลนครศรีธรรมราช จัดต้ังในปl พ
 ๔. มณฑลไทรบุรี จัดต้ังในปl พ
 มณฑลนครศรีธรรมราช ประกอบด�วยเมือง 
เมืองนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตานี ยะหริ่ง สายบุรี หนองจิก ยะลา ระแงะ และรามันห� มีผู�ว-าราชการ
เมืองดูแล อยู-ในการปกครองของข�าหลวงเทศาภิบาลมณฑล ปl พ
ท้ัง 7 ออกจากมณฑลนครศรีธรรมราชมาต้ังเป(นมณฑลป ตตานี พร�อมท้ังเปลี่ยนฐานะเมืองเป(นอําเภอ และ
จังหวัด ได�แก-  
 จังหวัดป ตตานี รวมเมืองหนองจิกและเมืองยะหริ่ง
 จังหวัดสายบุรี รวมเมืองระแงะ 
 จังหวัดยะลา รวมเมืองรามันห�
 นอกจากนี้ยังแยกท�องท่ีอําเภอหนองจิกยกฐานะ
มะกรูดและอําเภอโคกโพธิ์ตามลําดับ เมืองป ตตานีเดิมเปลี่ยนชื่อเป(นอําเภอปะกาฮะรัง และจัดต้ังอําเภอข้ึน
ใหม-อีก 2 อําเภอ คือ อําเภอยะรัง และอําเภอปะนาเระข้ึนกับจังหวัดป ตตานี
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล�าเจ�าอยู-
เปลี่ยนแปลงการปกครองในปl พ.ศ
ทางการคลังของประเทศ จึงยุบเลิกมณฑลป ตตานีคงสภาพเป(นจังหวัด ยุบจังหวัดสายบุรีเป(นอําเภอตะลุบัน 
และแบ-งพ้ืนท่ีบางส-วนของสายบุรี คือระแงะ และบาเจาะ ไปข้ึนกับจังหวัดนราธิวาส ต้ังแต-ปl พ
ต�นมา จังหวัดป ตตานีมีการปกครองโดยผู�ว-าราชการจังหวัด พระยารัตนภัคดี 
ราชการจังหวัดป ตตานีคนแรก ภายใต�การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยกระทรวงมหาดไทยได�
ประกาศใช�พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแห-งราชอาณาจักรสยาม พ
ราชการส-วนภูมิภาคออกเป(นจังหวัดและอําเภอ หลังจากนั้นได�มีการปรับปรุงแก�ไขพระราชบัญญัติดังกล-าวใน
ปl พ.ศ.2499 และ พ.ศ.2505 และใช�บริหารราชการแผ-นดินมาจนทุกวันนี้
 
คําขวัญประจําจังหวัด 
 “เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย�ฮาลาลเลิศล้ํา ชนน�อมนําศรัทธา ถ่ินธรรมชาติงามตา ป ตตานีสันติสุข
แดนใต�” 
ธงประจําจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มณฑลนครศรีธรรมราช จัดต้ังในปl พ.ศ.2439 
มณฑลไทรบุรี จัดต้ังในปl พ.ศ.2440 

มราช ประกอบด�วยเมือง 10 เมือง โดยรวมเอาบริเวณ 7 
เมืองนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตานี ยะหริ่ง สายบุรี หนองจิก ยะลา ระแงะ และรามันห� มีผู�ว-าราชการ
เมืองดูแล อยู-ในการปกครองของข�าหลวงเทศาภิบาลมณฑล ปl พ.ศ.2447 ทรงพระกรุณาโปรดให�แยกหัวเมื

ออกจากมณฑลนครศรีธรรมราชมาต้ังเป(นมณฑลป ตตานี พร�อมท้ังเปลี่ยนฐานะเมืองเป(นอําเภอ และ

จังหวัดป ตตานี รวมเมืองหนองจิกและเมืองยะหริ่ง 
จังหวัดสายบุรี รวมเมืองระแงะ  
จังหวัดยะลา รวมเมืองรามันห� 
นอกจากนี้ยังแยกท�องท่ีอําเภอหนองจิกยกฐานะข้ึนเป(นอําเภอเมืองเก-า ซ่ึงต-อมาเปลี่ยนชื่อเป(นอําเภอ

มะกรูดและอําเภอโคกโพธิ์ตามลําดับ เมืองป ตตานีเดิมเปลี่ยนชื่อเป(นอําเภอปะกาฮะรัง และจัดต้ังอําเภอข้ึน
อําเภอ คือ อําเภอยะรัง และอําเภอปะนาเระข้ึนกับจังหวัดป ตตานี 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล�าเจ�าอยู-หัว เกิดภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกตํ่าภายหลังจาก
ศ.2475 รัฐบาลจึงต�องตัดทอนรายจ-ายให�น�อยลงเพ่ือรักษาเสถียรภาพ

ทางการคลังของประเทศ จึงยุบเลิกมณฑลป ตตานีคงสภาพเป(นจังหวัด ยุบจังหวัดสายบุรีเป(นอําเภอตะลุบัน 
คือระแงะ และบาเจาะ ไปข้ึนกับจังหวัดนราธิวาส ต้ังแต-ปl พ

ต�นมา จังหวัดป ตตานีมีการปกครองโดยผู�ว-าราชการจังหวัด พระยารัตนภัคดี (แจ�ง สุวรรณจินดา
ราชการจังหวัดป ตตานีคนแรก ภายใต�การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยกระทรวงมหาดไทยได�

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแห-งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2476 
ราชการส-วนภูมิภาคออกเป(นจังหวัดและอําเภอ หลังจากนั้นได�มีการปรับปรุงแก�ไขพระราชบัญญัติดังกล-าวใน

และใช�บริหารราชการแผ-นดินมาจนทุกวันนี้ 

เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย�ฮาลาลเลิศล้ํา ชนน�อมนําศรัทธา ถ่ินธรรมชาติงามตา ป ตตานีสันติสุข

 หัวเมืองเข�าไว�ด�วยคือ 
เมืองนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตานี ยะหริ่ง สายบุรี หนองจิก ยะลา ระแงะ และรามันห� มีผู�ว-าราชการ

ทรงพระกรุณาโปรดให�แยกหัวเมือง
ออกจากมณฑลนครศรีธรรมราชมาต้ังเป(นมณฑลป ตตานี พร�อมท้ังเปลี่ยนฐานะเมืองเป(นอําเภอ และ

ข้ึนเป(นอําเภอเมืองเก-า ซ่ึงต-อมาเปลี่ยนชื่อเป(นอําเภอ
มะกรูดและอําเภอโคกโพธิ์ตามลําดับ เมืองป ตตานีเดิมเปลี่ยนชื่อเป(นอําเภอปะกาฮะรัง และจัดต้ังอําเภอข้ึน

หัว เกิดภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกตํ่าภายหลังจาก
รัฐบาลจึงต�องตัดทอนรายจ-ายให�น�อยลงเพ่ือรักษาเสถียรภาพ

ทางการคลังของประเทศ จึงยุบเลิกมณฑลป ตตานีคงสภาพเป(นจังหวัด ยุบจังหวัดสายบุรีเป(นอําเภอตะลุบัน 
คือระแงะ และบาเจาะ ไปข้ึนกับจังหวัดนราธิวาส ต้ังแต-ปl พ.ศ.2476 เป(น

แจ�ง สุวรรณจินดา) เป(นผู�ว-า
ราชการจังหวัดป ตตานีคนแรก ภายใต�การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยกระทรวงมหาดไทยได�

2476 จัดระเบียบบริหาร
ราชการส-วนภูมิภาคออกเป(นจังหวัดและอําเภอ หลังจากนั้นได�มีการปรับปรุงแก�ไขพระราชบัญญัติดังกล-าวใน 

เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย�ฮาลาลเลิศล้ํา ชนน�อมนําศรัทธา ถ่ินธรรมชาติงามตา ป ตตานีสันติสุข



ตราประจําจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปป}นใหญ- หมายถึง ป}นนางพญาตานี ซ่ึงมีขนาดใหญ-ท่ีสุด 
มีลักษณะกลม มีเส�นผ-าศูนย�กลาง 
ชาวเมืองป ตตานีจึงถือว-าเป(นของคู-บ�านคู-เมืองมาแต-สมัยโบราณ
 
 
ต!นไม!ประจําจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 

รูปป}นใหญ- หมายถึง ป}นนางพญาตานี ซ่ึงมีขนาดใหญ-ท่ีสุด (มีขนาดยาว ๓ วาศอกคืบนิ้วครึ่ง
ส�นผ-าศูนย�กลาง ๑๑ นิ้ว) ซ่ึงเป(นป}นใหญ-กระบอกสําคัญท่ีใช�ป�องกันเมืองป ตตานีตลอดมา

ชาวเมืองป ตตานีจึงถือว-าเป(นของคู-บ�านคู-เมืองมาแต-สมัยโบราณ 

 ชื่อพรรณไม� “ตะเคียนทอง” 
ชื่อวิทยาศาสตร� Hopeaodorata sp. 

วาศอกคืบนิ้วครึ่ง กระสุน
ซ่ึงเป(นป}นใหญ-กระบอกสําคัญท่ีใช�ป�องกันเมืองป ตตานีตลอดมา



ดอกไม!ประจําจังหวัด 

 
เพลงประจําจังหวัด 
    
    
 

ป ตตานีนี้ถ่ินแดนแสนไกล 

                เป(นเขตไทยแต-สมัยพ-อขุนราม

    มิถือเราาถือเขาให�โง-เง-า

        มีอิสระเสรี มีประเพณีท่ีนิยม

เมืองป ตตานีมีผืนดินเลอค-า 

ทรัพย�อยู-ในดินเหลือล้ําสินอยู-ในน้ําคลาคล่ําไป 

                ฝูงปลาก็มีดาษด่ืนในน้ํา

     พญาตานีป}นใหญ- เทิดทูนถือไว�เป(นตราสําคัญ

ชาวป ตตานีมีน้ําใจถือม่ัน

ทูนเทิดจักรีราชันย� รักชาติ ศาสน� ขวัญ อธิปไตย

        ขอรักษาไว�ให�ถึงลูกหลาน

จะรวมดวงใจหมายมุ-งผดุงพ้ืนดินตานีขอ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกชบา (Hibiscus flower) 

     คําร�อง ทํานอง อ
    เรียบเรียงเสียงประสาน บดินทร� ราฮิม

ป ตตานีนี้ถ่ินแดนแสนไกล          เกือบสุดใต�ศิวิไลเรืองนาม 

เป(นเขตไทยแต-สมัยพ-อขุนราม         ไทย พุทธ คริสต� อิสลามท่ัวเขตคามสําราญ

มิถือเราาถือเขาให�โง-เง-า         สุขอักโขท่ีเป(นไทยอยู-ได�สม 

มีอิสระเสรี มีประเพณีท่ีนิยม          มีเอกลักษณ�น-าชื่นชมไม-เป(นทาสใคร

เมืองป ตตานีมีผืนดินเลอค-า       เหล-าประชาเป(นสุขสดใส 

อล้ําสินอยู-ในน้ําคลาคล่ําไป         เกลือยางมะพร�าวนั่นไงทรัพย�สินสําคัญ

ฝูงปลาก็มีดาษด่ืนในน้ํา          ทัศน�ทิวงดงามเหลือล้ําสุดจะเสกสรรค�

พญาตานีป}นใหญ- เทิดทูนถือไว�เป(นตราสําคัญ          ศาลลิ้มกอเหนี่ยวเหมือนรอยพิมพ�อันประทับด

ชาวป ตตานีมีน้ําใจถือม่ัน           ใต�ไตรรงค�เดียวกัน ก็คือไทย 

ทูนเทิดจักรีราชันย� รักชาติ ศาสน� ขวัญ อธิปไตย ดินแดนจะมิให�ใครมาแย-งยื้อเอา 

ขอรักษาไว�ให�ถึงลูกหลาน        แม�ใครรุกรานมิยอมจะต�องสู�เขา

จะรวมดวงใจหมายมุ-งผดุงพ้ืนดินตานีของเรา      ให�งานฟูเฟ}Aองรุ-งเรืองเถิดเราชั่วนิจนิรันดร�

คําร�อง ทํานอง อ.พร พิรุณ 
เรียบเรียงเสียงประสาน บดินทร� ราฮิม 

ย พุทธ คริสต� อิสลามท่ัวเขตคามสําราญ 

 

มีเอกลักษณ�น-าชื่นชมไม-เป(นทาสใคร 

เกลือยางมะพร�าวนั่นไงทรัพย�สินสําคัญ         

ทัศน�ทิวงดงามเหลือล้ําสุดจะเสกสรรค� 

ศาลลิ้มกอเหนี่ยวเหมือนรอยพิมพ�อันประทับดวงใจ 

 

ดินแดนจะมิให�ใครมาแย-งยื้อเอา        

แม�ใครรุกรานมิยอมจะต�องสู�เขา 

ให�งานฟูเฟ}Aองรุ-งเรืองเถิดเราชั่วนิจนิรันดร�... 



ข!อมูลสังคมจังหวัดป	ตตานี 

 จังหวัดป ตตานี เป(นจังหวัดท่ีต้ังอยู-ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต�อยู-ห-างจากกรุงเทพมหานคร ๑,๐๕๕ 

กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีประมาณ ๑.๒ ล�านไร- หรือ ๑,๙๔๐ ตารางกิโลเมตร ประชากรท้ังสิ้น ๖.๓ แสนคน ร�อยละ 

๘๐ นับถือศาสนาอิสลาม มีจุดแข็งท่ีสําคัญ คือ วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย เป(นศูนย�กลางอิสลามศึกษา มีทุนทาง

สังคมท่ีสําคัญ คือ ทรัพยากรมนุษย� ซ่ึงส-วนใหญ-นับถือศาสนาอิสลาม มีจุดอ-อน คือ คุณภาพการศึกษาอยู-ใน

เกณฑ�ค-อนข�างตํ่า ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย มีป ญหาคุณภาพชีวิต และมีความรู�สึกไม-ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย�สิน 

 ๑. ด!านสุขภาพ  
 จังหวัดป ตตานี อยู-ในลําดับท่ี  ๒๔  ของประเทศโดยเฉลี่ยแล�วจํานวนประชากรกลางปl ๒๕๕๐  
จํานวน ๖๓๖,๗๖๘คน ซ่ึงมีทารกเกิดน้ําหนักตํ่ากว-าเกณฑ�ร�อยละของการเกิดมีชีพ ๙.๘ อัตราการตาย 
ปl ๒๕๕๐ ต-อประชากรพันคน จํานวน ๕.๙ คน อัตราการตายของเด็กอายุตํ่ากว-าห�าปl  ปl ๒๕๕๐ ต-อการเกิดมี
ชีพพันคนจํานวน ๑๔.๕๗ คน อัตราการตายของทารกปl ๒๕๕๐ ต-อการเกิดมีชีพพันคนจํานวน ๑๐.๗ คน 
อัตราการตายของมารดา ปl ๒๕๕๐ ต-อการเกิดมีชีพแสนคนจํานวน ๒๔.๗ คน โรคติดต-อทางเพศสัมพันธ� 
ปl ๒๕๕๐ ต-อประชากรแสนคน จํานวน ๖.๔ คน ผู�ป|วยโรคเอดส�ระหว-างปl ๒๕๒๗ – ๒๕๕๐ จํานวน ๒,๒๐๐ 
คน ผู�ป|วยโรคเอดส�รายใหม- จํานวน ๑๐๙ คน อัตราการเกิดโรคเอดส� ปl ๒๕๕๐ ต-อประชากรแสนคน จํานวน  
๑๗ คน อัตราการเจ็บป|วยของประชากรปl ๒๕๕๐ จํานวน  ๑๓.๘๐ คน ผู�ป|วยโรคจิตประสาทต-อประชากรพัน
คน จํานวน ๕.๖ คน ซ่ึงมีประชากรท่ีบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� ปl ๒๕๕๐ ร�อยละ ๓.๔ ประชากรท่ีสูบบุหรี่
ปl ๒๕๕๐ร�อยละ ๒๙.๑ ประชากรท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงต-อสุขภาพ ร�อยละ ๓๐.๑ ประชากรท่ีออกกําลังกาย ปl 
๒๕๕๐ ร�อยละ ๓๐.๕ ประชากรพิการและ/หรือทุพพลภาพปl ๒๕๕๐ ร�อยละ ๒.๘ จํานวนประชากรต-อ
บุคลากร/ทรัพยากรสาธารณสุข ปl ๒๕๕๐ จําแนกเป(น แพทย� จํานวน ๖,๑๘๒ คน ทันตแพทย�จํานวน  
๑๗,๖๘๘ คนเภสัชกร จํานวน ๙,๙๕๐ คน พยาบาล จํานวน ๗๐๖ คน และเตียงพยาบาลจํานวน ๗๕๐ เตียง 

2. ด!านการศึกษา 
จังหวัดป ตตานีมีค-าเฉลี่ยอยู-ในลําดับท่ี๗๑ ของประเทศ ซ่ึงมีจํานวนปlการศึกษาเฉลี่ย๖.๕ ปl  

ประชากรท่ีไม-ได�รับการศึกษา ปl ๒๕๕๐ ร�อยละ ๑๕.๖ ระดับการศึกษาของประชากรอายุ ๑๕ ปlข้ึนไป  
ปl ๒๕๕๐ จําแนกเป(น ตํ่ากว-าประถมศึกษา ร�อยละ ๒๕.๗ ประถมศึกษา ร�อยละ ๒๕.๒ มัธยมศึกษาตอนต�น 
ร�อยละ ๑๔.๘ มัธยมศึกษาตอนปลาย ร�อยละ ๙.๗ อาชีวศึกษา ร�อยละ ๓.๐ อุดมศึกษา ร�อยละ ๕.๘ โดยมี
อัตราการเข�าเรียนรวมปl ๒๕๕๐ จําแนกเป(น ประถมศึกษา ร�อยละ ๑๐๑.๕ มัธยมศึกษาตอนต�นร�อยละ  ๙๒.๓ 
มัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ร�อยละ ๖๒.๑๘ คะแนนเฉลี่ยปl ๕๐ มัธยมศึกษาตอนปลาย  ร�อยละ 
๓๕.๕๐จํานวนนักเรียนต-อห�องเรียน ปl ๒๕๕๐ จําแนกเป(น ประถมศึกษา จํานวน ๒๙ คน มัธยมศึกษาตอนต�น 
จํานวน ๓๗  คน มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ๓๗  คน 

 
 
 



 3. ด!านชีวิตการงาน 
 จังหวัดป ตตานี อยู-ในลําดับท่ี ๕๙ ของประเทศ ซ่ึงวัดจากตัวชี้วัด จํานวน ๑๐ ตัวชี้วัด โดยเฉลี่ยแล�ว 
ประชากร ปl ๒๕๕๐ มีจํานวนท้ังสิ้น ๕๖๗,๘๕๑คน ประชากรอายุ ๑๕  ปlข้ึนไป ปl ๒๕๕๐จํานวน  ๓๙๗,๑๐๑
คน การมีงานทําปl ๒๕๕๐ กําลังแรงงาน จํานวน ๒๙๗,๘๗๔ คน ผู�มีงานทํา ๒๙๓,๘๓๖คน  อัตราการว-างงาน 
ร�อยละ ๑.๔ อัตราการทํางานตํ่าระดับ ร�อยละ ๐.๙ ผู�มีงานทําท่ีมีประกันสังคมร�อยละ ๗.๕  ลูกจ�างท่ีเป(น
สมาชิกกองทุนเงินทดแทนจํานวน ๑๕,๓๐๔ คน การบาดเจ็บจากการทํางาน จํานวน ๓๓๑ คน  การบาดเจ็บ
จากการทํางาน (ต-อลูกจ�างท่ีเป(นสมาชิกกองทุนเงินทดแทนพันคน) ๒๒ คน 

4. ด!านรายได! 
จังหวัดป ตตานี อยู-ในลําดับท่ี ๕๔ ของประเทศ ซ่ึงวัดจากตัวชี้วัด จํานวน ๑๓ ตัวชี้วัด โดยเฉลี่ยแล�ว 

รายได�ครัวเรือน ปl ๒๕๔๗ มีจํานวน ๑๑,๖๙๔ บาทต-อเดือน โดยมีครัวเรือนท่ีมีชายเป(นหัวหน�า จํานวน  
๑๓,๒๓๗ บาทต-อเดือน ครัวเรือนท่ีมีหญิงเป(นหัวหน�าครัวเรือนจํานวน ๙,๐๖๑ บาทต-อเดือน ครัวเรือนท้ังหมด 
จํานวน ๑๑,๘๔๐ บาทต-อเดือน ซ่ึงมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได�ครัวเรือน ระหว-างปl ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐ 
ร�อยละ ๑.๒๕ รายจ-ายครัว เรือน ปl  ๒๕๔๗ จํานวน ๑๐,๑๐๖ บาทต-อเ ดือน รายจ-ายครัว เรือน   
ปl ๒๕๕๐ จํานวน ๑๒,๕๓๑ บาท อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายจ-ายครัวเรือน ระหว-างปl ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐  
ร�อยละ ๒๓.๙๙ ครัวเรือนท่ีมีหนี้สิน (ร�อยละของครัวเรือนท้ังหมด) ร�อยละ ๖๐.๑๓ มูลค-าหนี้ครัวเรือนเฉลี่ย  
๑๓๓,๒๔๐ บาท ซ่ึงจังหวัดป ตตานีมีสัดส-วนคนจน ร�อยละ ๑๙.๗๒ จํานวนคนจน ๑๐๘.๒ พันคน เส�นความ
ยากจน ๑,๓๑๑ บาทต-อคนต-อเดือน 

5. ด!านท่ีอยู5อาศัยและสภาพแวดล!อม 
จังหวัดป ตตานีอยู-ในลําดับท่ี ๓๘ ของประเทศ โดยเฉลี่ยต-อจังหวัดครัวเรือนเป(นเจ�าของบ�านและท่ีดิน  

ร�อยละ๗๘.๔ โดยครัวเรือนท่ีสร�างด�วยวัสดุคงทนถาวรมีจํานวนร�อยละ๙๙.๘ ในขณะท่ีมีจํานวนคนต-อห�อง  
๑.๕ คน และจํานวนคนต-อห�องนอน ๒.๖คนโดยมีส�วมถูกสุขอนามัยร�อยละ ๙๐.๔ น้ําด่ืมสะอาด ร�อยละ ๙๘.๕ 
ไฟฟ�าในบ�าน ร�อยละ ๑๐๐.๐ โทรศัพท�ในบ�าน ร�อยละ ๑๖.๑ พัดลมร�อยละ ๘๘.๑ ตู�เย็น ร�อยละ ๖๔.๔ เตา
แก�สหรือเตาไฟฟ�าร�อยละ ๘๗.๒ ประชากรท่ีได�รับผลกระทบจากอุทกภัย ร�อยละ ๘.๘ และประชากรท่ีได�รับ
ผลกระทบจากภัยแล�ง ร�อยละ ๐.๐ 

6. ด!านชีวิตครอบครัวและชุมชน 
จังหวัดป ตตานีอยู-ในลําดับท่ี ๗๔ ของประเทศ โดยจังหวัดป ตตานีมีครัวเรือนท่ีมีผู�หญิงเป(นหัวหน�า  

ร�อยละ๓๑.๐ ครัวเรือนท่ีมีผู�สูงอายุเป(นหัวหน�า ร�อยละ ๒๗.๑ ครัวเรือนท่ีมีหัวหน�าเป(นหม�ายหย-าร�าง หรือ
แยกกันอยู- ร�อยละ๑๘.๐ นอกจากนี้ จํานวนผู�สูงอายุท่ีอยู-คนเดียว ร�อยละ ๖.๓ เด็กท่ีประสบภาวะยากลําบาก   
๙๙.๖ คน ต-อประชากรแสนคน เด็กอายุ ๑๕ – ๑๗  ปl ๓๐,๗๗๗ คน เด็กอายุ ๑๕ – ๑๗ ปl ท่ีทํางานมีจํานวน
ร�อยละ ๒๘.๔ คดีอุกฉกรรจ�และสะเทือนขวัญ ๖๓ คน ต-อประชากรแสนคน การจับกุมคดียาเสพติด๒๑๙ คน  
ต-อประชากรแสนคน 

7. ด!านการคมนาคมและการส่ือสาร 
จังหวัดป ตตานีอยู-ในลําดับท่ี ๕๘ ของประเทศ โดยจังหวัดป ตตานีมีจํานวนหมู-บ�านท่ีมีถนนสายหลักท่ี

ใช�งานได�ตลอดปlร�อยละ ๗๑.๙ ยานยนต�จดทะเบียน มีจํานวน ๒๘๖ คันต-อประชากรพันคน จํานวนอุบัติเหตุ
ทางถนน มีจํานวน ๒๑ คน ต-อประชากรแสนคน ครัวเรือนท่ีมีโทรทัศน� ร�อยละ ๘๔ ครัวเรือนท่ีมีวิทยุร�อยละ  
๔๗.๗ ประชากรท่ีมีโทรศัพท�มือถือ ร�อยละ ๓๒ และจํานวนประชากรท่ีเข�าถึงอินเตอร�เน็ท ร�อยละ ๘.๗ 

 
 



8. ด!านการมีส5วนร5วม 
จังหวัดป ตตานีอยู-ในลําดับท่ี ๖๒ ของประเทศ โดยจังหวัดป ตตานีมีจํานวนผู�มีสิทธิเลือกต้ังจํานวน  

๓๙๖,๐๕๐ คน แต-มีอัตราการใช�สิทธิเลือกต้ัง ร�อยละ ๗๖.๖๓ จํานวนองค�กรชุมชน ๓๗ องค�กรต-อประชากร
แสนคน ครัวเรือนท่ีมีส-วนร-วมในกลุ-ม/องค�กรในท�องถ่ินร�อยละ ๘๙.๒ ครัวเรือนท่ีมีส-วนร-วมทํากิจกรรม
สาธารณะ ร�อยละ ๙๔.๙ 

 
 


