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ตอนท่ี 3 

สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 

 

3. 1 ขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษา  

3.1. 1 ประวัติของสถานศึกษา  

วิทยาลัยประมงปตตานี เปนสถานศึกษา ที่ไดรับการจัดต้ังโดยความประสงค ความตองการของ

ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต )ปตตานี นราธิวาส และยะลา (  

โดย นายพลากร  สุวรรณรัฐ ผูวาราชการจังหวัดปตตานี เปนผูขอใชที่ดิน เพื่อจัดต้ังวิทยาลัย

ประมงปตตานีและมีประวัติความเปนมาดังน้ี 

 วันที่  21  เมษายน พ .ศ . 2536  กรมอาชีวศึกษาไดแตงต้ัง นายวีระศักด์ิ วงษสมบั ติ  

ผูอํานวยการวิทยาลัยประมง สงขลาติณสูลานนท เปนผูประสานงานจัดต้ัง วิทยาลัยประมงปตตานี พรอมศึกษา

ความเปนไปไดของโครงการ โดยมีวิทยาลัยการอาชีพปตตานีเปนสํานักงานช่ัวคราวของวิทยาลัยประมงปตตานี  

โดยกองวิทยาลัยเกษตรกรรม ผูอํานวยการ บุญชุม เปยแดง  ไดมอบใหวิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนทรวมกับ

ศูนยฝกอบรมวิศวกรรมเกษตรบางพูน เปนผูสํารวจพื้นที่วางแผนการใชที่ดินและจัดทําแผนหลัก งานฟารม 

 วันที่ 30   พฤษภาคม พ .ศ  . 2537 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดต้ังวิทยาลัยประมง

ปตตานี  โดยอาศัยอํานาจตามความ ในมาตรา 25 แหง พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ .ศ . 2534 

จึงใหจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี ที่หมูที่ 2  ตําบลบางตาวา และหมูที่  7  ตําบลตุยง อําเภอหนองจิก จังหวัด

ปตตานี เปนสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายสังขทอง 

ศรีธเรศ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 วันที่ 26  พฤศจิกายน  พ .ศ . 2539  กรมอาชีวศึกษาไดแตงต้ัง นายชลิต เฟองเรือง  ผูชวย

ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี ทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานีและไดขอสนับสนุน

งบประมาณ งบกลาง ประจําป 2540  โดยจายตามโครงการพัฒนาจังหวัด และกรุงเทพมหานคร  ตาม คําขอ

งบประมาณของนายมุข สุไลมาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดปตตานี เพื่อกอสรางอาคารเรียนช่ัวคราว 

1,500, 000 บาท โดยมีวาที่รอยตรีนิพนธ ภูพลับ อาจารย 2 ระดับ 5 และนายอุดม  จันทรพาหา อาจารย 2 ระดับ 

7 มาชวยปฏิบัติราชการและดูแลการกอสราง  

 วันที่ 9 พฤศจิก ายน พ .ศ. 2541 กรมอาชีวศึกษาไดแตงต้ังใหนายประภาค ขวัญชัยรัตน  ผูชวย

ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี  โดยมี วาที่

รอยตรีนิพนธ  ภูพลับ, นายสุรัตนชัย อมรจันทราภรณ ,นางสาวสมสมัย พลอินตา และ นายพิเสก สองสง เปน

คณะทีมงานชวยเหลือ 

 วันที่ 3  มิถุนายน  พ .ศ . 2545 กรมอาชีวศึกษา ไดแตงต้ัง ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีนราธิวาสทําหนาที่เปนผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานีอีกหนาที่หน่ึงขณะน้ัน นายไกรสีห  ชัย

พรหม  ดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ก็ทําหนาที่เปนผูอํานวยการวิทยาลัย
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ประมงปตตานี อีกหนาที่หน่ึง และไดมอบหมายใหนายปรีชา เวชศาสตร ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีนราธิวาส ทําหนาที่เปนหัวหนาวิทยาเขตวิทยาลัยประมงปตตานี โดยมีนายพิเสก สองสง เปนอาจารย

ผูสอนอยูเพียงคนเดียว เพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอน และดูแลความเปนวิทยาลัยอยู 

 

 

 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2546 กรมอาชีวศึกษาไดแตงต้ังใหนายสุชาติ พรหมหิตาทร  มาเปน

ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส จึงตองทําหนาที่เปนผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี อีก

หนาที่หน่ึง ตามคําสั่งเดิมของกรมอาชีวศึกษา และนายสุชาติ พรหมหิตาทร ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตร

เทคโนโลยีนราธิวาส ก็ไดมอบหมายให นายปรีชา เวชศาสตร ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

นราธิวาส ทําหนาที่เปนหัวหนาวิทยาเขต วิทยาลัยประมงปตตานี เชนเดิม โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

นราธิวาส ไดมอบหมายใหนายพงษศักด์ิ ราชสุวรรณ ตําแหนงอาจารย 1  ระดับ  5  และนายอนุชาติ บุรีรัตน ครู

พิเศษจางสอน มาชวยบริหารจัดการ ดําเนินการจัดการเรียนการสอนรวมดวย 

 วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ . 2546 กรมอาชีวศึกษา ไดแตงต้ังให นายปรีชา เวชศาสตร  ผูชวย

ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี  โดยมีนาย

พงษศักด์ิ  ราชสุวรรณและนายอนุชาติ  บุรีรัตน  ทําหนาที่ผูชวยผูอํานวยการ  )ทําหนาที่ตามคําสั่งภายในของ

วิทยาลัย  (ทั้ง  3  คน ก็ไดยึดอาคารเรียน ช่ัวคราว ทําเปนสํานักงาน ทําเปนหองเรียน  หองครัว  หองละหมาด 

หองสมุด และพักกินนอนประจํา อยูภายในวิทยาลัยตลอดระยะเวลา และไดดําเนินการจัดการเรียนการสอน ใน

ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ )ปวช (.ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตไดเต็มรูปแบบและเริ่มแกไข

ปญหาเรื่องที่ดิน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนอยางแทจริง 

 วันที่ 5  สิงหาคม  2546  นายปรีชา  เวชศาสตร ไดผลักดัน โครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมง

ปตตานี เขาสูนโยบายเฉพาะกิจการแกไขปญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต ในระยะที่ 2 เพื่อของบประมาณ 

งบกลาง ป  2546 (แตยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ( 

 วันที่ 4  ธันวาคม  2546  วิทยาลัยประมงปตตานี โดย นายปรีชา เวชศาสตร ทําหนาที่ 

ผูอํานวยการสถานศึกษา ไดผลักดันโครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี เขาสูประเด็นยุทธศาสตร การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยและธํารงเอกลักษณของทองถ่ิน  การสงเสริมและพัฒนายกระดับการศึกษาในทุกระดับใหไดมา

ตามของยุทธศาสตรจังหวัดปตตานี 

 วันที่  11  กุมภาพันธ   2547  นายปรีชา เวชศาสตร ไดจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา 

วิทยาลัยประมงปตตานี จํานวน  17 คน และไดเขาช่ือย่ืนเสนอ ขอจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี ตอผูว  าราชการ

จังหวัดปตตานี นายวันมูหะมัดนอร มะทา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รอง

นายกรัฐมนตรี นายอดิศัย  โพธารามิก รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และนายนิกร จํานง รัฐมนตรีชวยวา

การกระทรวงคมนาคม เพื่อผลักดันเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2547 นายปรีชา เวชศาสตร ไดผลักดัน โครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมง

ปตตานี โดยผานการทําประชาคม ระดับหมูบาน  ระดับตําบลบางตาวา  ตําบลตุยง  ระดับอําเภอของอําเภอหนอง
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จิกเขาสู  เขาสูแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดปตตานี และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 3  จังหวัด 

ชายแดนภาคใต    )จังหวัดปตตานี  ,จังหวัดนราธิวาส,จังหวัดยะลา    (โดยไดเสนอโครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมง

ปตตานี ในระยะที่  2  ไดสําเร็จ และ วันที่  22  มิถุนายน  2547  คณะรัฐมนตรี ไดอนุมัติโครงการจัดต้ังวิทยาลัย

ประมงปตตานี และไดรับงบประมาณ งบกลาง ป 2547  (วันที่ 27  กันยายน พ .ศ . 2547   (จํานวน  22 ,545, 200  

บาท ซึ่งไดจัดสรรผานหนวยเบิกของวิทยาลัยการอาชีพปตตานี ไดชวยเหลือสนับสนุนเปนหนวยเบิกจายเงินใหโดย

ไดสรางอาคารศูนยวิทยบริการ ระบบนํ้าบาดาล ขยายของเขตไฟฟา ปรับปรุงถนนทางเขา และครุภัณฑ สํานักงาน 

ครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑหองสมุด ครุภัณฑเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ครุภัณฑแปรรูปผลิตภัณฑสัตวนํ้า และครุภัณฑ

ยานพาหนะ )รถยนตขับเคลื่อน 4 ลอ  จํานวน 1 คัน (งบบุคลากร งบอุดหนุน โดยมี นายประวิทย  อองสุวรรณ 

ตําแหนงอาจารย  1  ระดับ  5  ทําหนาที่ผูชวยผูอํานวยการ  เปนผูประสานดําเนินการ และมี นายพงษศักด์ิ ราช

สุวรรณ ตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 5ทําหนาที่ผูชวยผูอํานวยการ )คําสั่งภายในวิทยาลัย (และวาที่รอยตรีนิพนธ  ภู

พลับ เปนผูรวมดําเนินการ 

 วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548  นายปรีชา  เวชศาสตร ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาง

แกวทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี  ไดทําโครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี  ไปเสนอตอกอง

อํานวยการเสริมสรางสันติสุขชายแดนภาคใต  )กอ .สสส .จชต  (เน่ืองจากรัฐบาลไดมีการปรับเปลี่ยน วิธีการทาง

งบประมาณ โครงการสงเสริมสนับสนุนงบประมาณ ระยะที่  2 ขอ งวิทยาลัยประมงปตตานี ไดถูกพับไป เมื่อนาย

ปรีชา  เวชศาสตร ช้ีแจงถึงความจําเปน  ความสําคัญของวิทยาลัยประมงปตตานี  ทางกองอํานวยการเสริมสราง

สันติสุขชายแดนภาคใต  )กอ .สสส .จชต  (.ก็ไดอนุมัติงบประมาณมาให  25 ,000, 000  บาท โดยมีงบบุคลากร  งบ

ดําเนินงาน  งบอุดหนุน และงบลงทุน  โดยไดสรางอาคารเรียน  2   ช้ัน  8  หองเรียน   2  หลัง อาคารฝกอาชีพ  1 

ช้ัน มีใตถุนโลง 2 หลัง อาคารประกอบกิจศาสนา จํานวน 2 หลัง หอพักนักศึกษาจํานวน  1 หลัง โรงเพาะฟกสัตว

นํ้ากรอยอีก 1หลัง ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑสํานักงาน และครุภัณฑยานพาหนะ   )รถต  ู 1คัน  , รถกระบะ 1 

คัน (โดยมีวาที่รอยตรีนิพนธ ภูพลับ รองผูอํานวยการสถานศึกษา เปนผูประสานดําเนินการ โดยมี นายประวิทย  

อองสุวรรณ และ นายวรยุทธ  ชีวรัตน  ทําหนาที่รองผูอํานวยการ   )คําสั่งภายใน  (นางกิตติวรรณ ชีวรัตน  นาย

ประพัฒน กองแกว และบุคลากรของอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานีมารวมดําเนินการ 

 วันที่ 31  สิงหาคม พ.ศ. 2547 นายปรีชา เวชศาสตร ทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมง

ปตตานี ขอเสนอหนวยเบิกใหม ใหวิทยาลัยประมงปตตานี โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไดอนุมัติ ใหมี

รหัสหนวยงาน รหัสหนวยเบิกยอย และรหัสบัญชียอย ในวันที่  21  ตุลาคม พ.ศ . 2547 

 วันที่  12   มกราคม  พ .ศ  . 2548  นายปรีชา  เวชศาสตร  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพ

บางแกวทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี ไดเสนอโครงการเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 

ของวิทยาลัยประมงปตตานี เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ  จากงบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด แบบบูรณาการตอ

จังหวัดปตตานี ก็ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ มาเปนเงิน  7,772, 900   บาท โดยไดเปนงบบุคลากร งบ

ดําเนินงาน และงบลงทุน โดยสรางโรงอาหารอเนกประสงค  ปายวิทยาลัย  ปอมยาม เสาธงชาติ  ปรับปรุงหอง

เปนหองเรียนรวมและหองประชุม หองนํ้า 4 หลัง และครุภัณฑยานพาหนะ)รถบรรทุก  6 ลอ 1  คัน(  
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 ปงบประมาณ 2550   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุน )งบลงทุน (สรางโรงฝกอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑสัตวนํ้า 1 หลัง สรางอาคารบานพักครู  6  หนวย  2  ช้ัน  1 

หลัง  สรางบานพักผูบริหาร จํานวน 1 หลัง และครุภัณฑชุดการเรียนรูดวยตนเอง เปนเงิน 10 ,553, 000 บาท และ

ชุดกลองวงจรปด งบตามโครงการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 900 , 000 บาท  

 นายปรีชา  เวชศาสตร  ไดของบกลางป 2550 ไดงบสรางฟารมตัวอยาง , ขยายเขตไฟฟาแรง

ตํ่า, สรางบานพักเกษตรกร, สรางถนนภายใน, ซื้อรถแทรกเตอร 1 คัน และสรางรั้วรอบวิทยาลัย รวมงบประมาณ 

เปนเงิน 14 ,200, 000 บาท  

 ปงบประมาณ 2551 ไดรับการจัดสรรงบภายใตโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ตามกลยุทธการเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาอาชีพเฉพาะทางเช่ือมโยงการมีงานทํา

เพื่อความมั่นคง )วิทยาลัยประมงปตตานี (เปนเงิน 8 ,000, 000 บาท และวิทยาลัยไดเสนอโครงการพัฒนาวิทยาลัย

ประมงปตตานีเพื่อของบประมาณจากศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต   )ศอ .บต  (ไดสรางบานพัก

นักเรียนนักศึกษา จํานวน 2  หลังๆละ  2 ,300, 000  บาท เปนเงิน  4 ,600, 000  บาท และไดขอความอนุเคราะห

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดปตตานีขุดสระเก็บนํ้าจืดไวใชเพื่อการเกษตร จํานวน16 ไร เปนเงิน 2 ,617, 000 บาท และ

ไดรับจัดสรรงบลงทุนสรางอาคารจําหนายผลผลิตของนักเรียนนักศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา จํานวน 1 หลัง เปนเงิน 1 ,228, 500 บาท  

 ปงบประมาณ 2552 ไดรับจัดสรรงบลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปน

รายการปรับปรุงถนนภายในฟารมตัวอยาง เปนเงิน 5 ,000, 000 บาท ครุภัณฑชุดมัลติมีเดีย เปนเงิน  1 ,850, 000 

บาท 

 ปงบประมาณ 2553 ไดรับงบ เงินกู )SP2) โครงการภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจ ระยะ 2  สราง

อาคารเรียนปฏิบัติการพื้นที่ 1 , 920 ตารางเซนติเมตร งบประมาณ  15 ,360, 000  บาท และขอสนับสนุนระบบนํ้า

เพื่อใชในฟารมเกษตรผสมผสานจากโครงการชลประทานปตตานี กรมชลประทาน ได  1  ระบบ งบประมาณเปน

เงิน 10 ,000, 000 บา ท 

 ปงบประมาณ 2554 ไดรับจัดสรรงบประมาณเปนสิ่งกอสราง จํานวน 2 รายการ คือ รายการ

ขยายเขตไฟฟาภายในวิทยาลัยประมงปตตานี งบประมาณ 1,790,272.11 บาท (หน่ึงลานเจ็ดแสนเกาหมื่นสอง

รอยเจ็ดสิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค) และรายการปรับปรุงอาคารโรงเรือน งบประมาณ 5,860,000 บาท (หาลาน

แปดแสนหกหมื่นบาท) ไดรับงบจัดสรรงบปรับปรุงสิ่งกอสรางจากงบตามโครงการไทยเขมแข็ง 2555 (SP2) 

จํานวน 3 รายการ คือ ปรับปรุงหอพักชาย งบประมาณ 300,000 บาท รายการปรับปรุงอาคารฝกอบรมและฝก

อาชีพ งบประมาณ 390,000 บาท และรายการกอสรางคันปองกันนํ้าทะเลหนุน งบประมาณ 4,115,000 บาท 

ไดรับจัดสรรงบแกไขปญหานํ้าทวม จํานวน 4 รายการ คือ รายการงานทาสีนํ้าอะคีลิคอาคารปฏิบัติการ 4 ช้ัน 

งบประมาณ 855,000 บาท รายการติดต้ังประตูหนาตางอาคาร 4 ช้ัน งบประมาณ 1,395,000 บาท รายการปู

กระเบื้องอาคาร 4 ช้ัน งบประมาณ 1,300,000 บาท และรายการปรับปรุงถนนภายในฟารม งบประมาณ 

3,420,000 บาท สวนครุภัณฑโดยการจัดซื้อจากสวนกลาง (สอศ.) จํานวน 2 รายการ คือ รายการครุภัณฑชุด

ปฏิบัติการสุขาภิบาลโรคสัตว งบประมาณ 1,188,500 บาท รายการครุภัณฑชุดปฏิบัติการวิเคราะหทางจุล
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ชีววิทยา งบประมาณ 3,496,000 บาท และรายการครุภัณฑจากการจัดสรรงบประมาณจากศูนยพัฒนาการศึกษา

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต (ศพต.) เปนรายการครุภัณฑศูนยการเรียนรูวิชาชีพ งบประมาณ 

1,000,000 บาท รวมงบประมาณที่วิทยาลัยประมงปตตานี ไดรับการจัดสรรมาทั้งสิ้น จํานวน 25,109,772.11 

บาท (ย่ีสิบหาลานหน่ึงแสนเกาพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค) 

 3.1.2 ขนาดและท่ีต้ัง 

  วิทยาลัยประมงปตตานีต้ังอยูที่ บานเลขที่ 200 หมูที่ 2  ตําบลบางตาวา และ หมู  8  ตําบลตุยง 

อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี มีเน ื้อที่ทั้งหมด จํานวน 327 ไร 92 .8 ตารางวา โดยแบงออกเปน 2 แปลง ดังน้ี  

   - แปลงที่ 1 ติดเขต ม . 2 ตําบลบางตาวา  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปตตานี  

                   จํานวน 152 ไร 3 งาน 40 . 2 ตารางวา  

   - แปลงที่ 2 ติดเขต ม . 8 ตําบลตุยง อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี   

                จํานวน 174  ไร   1 งาน 52 . 6  ตารางวา  

 

 3.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 

ปตตานี เปนหน่ึงในหาจังหวัดชายแดนภาคใต ต้ังอยูริมฝงทะเลตะวันออกเฉียงของภาคใตสุดติดกับ

ทะเลจีนใตหรืออาวไทย มีพื้นที่ประมาณ 2,052.356 ตารางกิโลเมตร และเปนจังหวัดที่มีขนาดเล็กเปนอันดับ 2 

ของภาคใต รองลงมาจากจังหวัดภูเก็ตพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุมเหมาะแกการเพาะปลูก ภูเขาที่สําคัญ ไดแก 

ภูเขาทรายขาว ซึ่งอยูในเทือกเขาสันกะลาคีรี มีแมนํ้าที่สําคัญ 2 สาย คือ แมนํ้าตานี และแมนํ้าสายบุรี ภูมิอากาศ

อบอุนตลอดป อุณหภูมิเฉลี่ย 27.5 องศาฯ ปนตกชุกในระหวางเดือนธันวาคม -มกราคม ฝนตกเฉลี่ย  1,750.9 

มิลลิเมตร  /ป   )เฉลี่ยในรอบ  30 ป   (ฤดูกาลมี  2 ฤดู คือ ฤดูรอน  )เดือนกุมภาพันธ-กรกฎาคม  (ฤดูฝน   )ธันวาคม-

มกราคม (ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม มีอาชีพหลักคือการทํานา นอกจากน้ีประชาชนที่อาศัยอยูทาง

ทิศตะวันออกของจังหวัด เชน อําเภอเมือง อําเภอปะนาเระ และอําเภอสายบุรี ยังประกอบอาชีพประมงซึ่งสงผล

ใหเกิดผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมตอเน่ืองอยางมากมายในอดีตจังหวัดปตตานีเปนจังหวัดที่มีความเจริญรุงเรือง

มาก เปนเมืองเกาแกที่ย่ิงใหญเคยมีฐานะเปนเมืองหลวงของอาณาจักรลังกาสุกะ ซึ่งเปนรัฐอิสระของชาวไทยพุทธ 

ในพุทธศตวรรษที่ 7 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลา ปตตานี ยะลา นราธิวาส กลันตัน และตรังกานูใน

มาเลเซียปจจุบัน ยังมีซากเมืองเกาของปตตานีในยุคน้ันปรากฏใหเห็นที่อําเภอยะรังในปจจุบัน และจากการที่มี

พื้นที่เปนปาเขาและมีพื้นที่ติดชายฝงทะเลเปนระยะทางยาวประมาณ 176 กิโลเมตร จึงเปนเมืองทาที่สําคัญและ

เปนศูนยกลางการปกครอง การคา และวัฒนธรรม มีทรัพยากรดานการทองเทียวหลายดาน ทั้งดานธรรมชาติ

โบราณสถานทางประวัติศาสตรและดานประเพณีวัฒนธรรม การละเลนพื้นบานซึ่งเปนที่รูจักกันแพรหลาย 

  

 


