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ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม  
 

จังหวัดปัตตานี  
"เมืองงามสามวัฒนธรรม  ศูนย์ฮาลาลเลิศล้้า  ชนน้อมน้าศรัทธา  ถ่ินธรรมชาติงาม

ตา  ปัตตานีสันติสุขแดนใต้" 
เป็นจังหวัดในภาคใต้ ติดต่อกับจังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา 
พื้นที่ 1,940.356 ตร.กม 
ประชากร 663,485 คน[2] (พ.ศ. 2554) 
ทิศเหนือ จดสงขลา 
ทิศใต้   จดนราธิวาส 
ทิศตะวันออก จดทะเลอ่าวไทย 
ทิศตะวันตก  จดยะลา 
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สภาพภูมิประเทศ 
แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ประกอบด้วย พื้นราบชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ 

ประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่จังหวัดได้แก่ ทางตอนเหนือและทางตะวันออกของจังหวัด มีหาดทราย
ยาว และเป็นที่ราบชายฝั่งกว้างประมาณ 10 -30 กิโลเมตรพื้นที่ราบลุ่ม บริเวณตอนกลาง และตอนใต้
ของจังหวัด มีแม่น้้าปัตตานีไหลผ่าน ที่ดินมีความเหมาะสมในการเกษตรกรรม และพื้นที่ภูเขา ซึ่งเป็น
พื้นที่ส่วนน้อยอยู่ทางตอนใต้ของ อ้าเภอโคกโพธ์ิ อ้าเภอกะพ้อ และทางตะวันออกของอ้าเภอสายบุรี 
อยู่ห่างจากกรุงเทพ ฯ 1055 กิโลเมตร ตั้งอยู่ติดกับอ่าวไทย มีเนื้อที่ 2109 ตารางกิโลเมตร เป็นอันดับ
ที่ 13 ของภาคใต้ พื้นที่โดยทั่วไป เป็นที่ราบต่้า เหมาะแก่การเพาะปลูก 

 
ประวัติจังหวัดปัตตานี 

จากหลักฐานเอกสารโบราณของจีน อาหรับ ชวา มลายู และจารึกของชาวอินเดีย ที่
ปรากฎ นามเมืองของรัฐส้าคัญแห่งหนึ่งบนแหลมมลายู ซึ่งออกเสียง ตามส้าเนียงในแต่ละภาษา เช่น 
หลังยาซูว ,หลังยาซีเจีย (ภาษาจีน พุทธศตวรรษที่ 11-12 และ 16-18) ,ลังคาโศกะ ,อิลังกาโศกะ 
(ภาษาสันสกฤต ภาษาทมิฬ พุทธศตวรรษที่ 9 และพุทธศตวรรษที่ 16) ,เล็งกะสุกะ (ภาษาชวา พุทธ
ศตวรรษที่ 20) ,ลังคะศุกา (ภาษาอาหรับ พุทธศตวรรษที่ 21) ,ลังกะสุกะ ,ลังกาสุกะ (ภาษามลายู 
พุทธศตวรรษที่ 24) (wheatly 1961 Sklling 1992:131; อมรา ศรีสุชาติ 2540;กรมศิลปากร 
2540:10) 

ช่ือที่ปรากฏนี้ นักวิชาการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นช่ือเมืองเดียวกัน ที่เคยต้ังอยู่ใน
รัฐเคดะห์ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย และจังหวัดปัตตานีในป ระเทศไทย แต่ในสมัยหลังศูนย์กลาง
ของเมืองแห่งนี้น่าจะอยู่ในจังหวัดปัตตานี เนื่องจากชาวพื้นเมืองในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 ถึงต้นพุทธ
ศตวรรษที่ 25 ยังกล่าวว่าเมืองปัตตานี พัฒนาข้ึนมาจากเมืองลังกาสุกะสอดคล้องกับต้านานเมืองไทร
บุรีที่กล่าวว่า ราชามะโรงมหาวงค์ทรงสร้างลังกาสุกะบนฝั่งตะวันตกที่เคดะห์ และพระราชนัดดาของ
พระองค์ได้มาสร้างลังกาสุกะที่ปัตตานี ชาวพื้นเมืองปัตตานีเรียกบริเวณแถบนี้ว่าลังกาสุกะมา 
จนกระทั่งแม่น้้าปัตตานีเปลี่ยนทางเดิน (หม่อมเจ้าจันทร์จิรายุ รัชนี,2539:107) 

ราวพุทธศตวรรษที่ 19 ชุมชนลังกาสุกะเริ่มเสื่อ มลงไปเนื่องจากข้อจ้ากัดทาง
ภูมิศาสตร์และศาสนาวัฒธรรมของชาวเมืองได้เปลี่ยนแปลงไป นักวิชาการทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีเช่ือว่า ปัตตานีเป็นที่แวะพักจอดเรือเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าระหว่างพ่อค้าชาว อินเดีย
ทางตะวันตกกับพ่อค้าชาวจีนทางตะวันออก และชนพื้นเมืองบน แผ่นดินและตามหมู่เกาะใกล้เคียง
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ต่างๆ นอกจากนั้นยังเช่ือมั่นอีกด้วยว่าปัตตานีเดิมเป็นอาณาจักรที่เก่าแก่ตามที่ปรากฎในเอกสาร
โบราณที่กล่าวมา (ภัคพดี อยู่คงด,ีมปป:2) 

หลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงร่องรอยของความเจริญร่งเรืองในอดีตของปัตตานีที่
บริเวณอ้าเภอยะรังเป็นซากร่ องรอยของเมืองโบราณขนาดใหญ่ซ้อนทับกันถึง 3 เมือง มีซากเป็น
โบราณสถานปรากฏอยู่ไม่น้อยกว่า 40 แห่ง ซากเนินโบราณสถานบางแห่งได้รับการขุดแต่งและ
อนุรักษ์ไว้ เช่น โบราณสถานบ้านจาเละ 3 แห่ง ซึ่งเป็นซากอาคารศาสนสถานก่ออิฐที่มีการขัดแต่ง
ประดับฐานช้ันล่าง ๆ และยังค้นพบโบราณวัตถุจ้านวนมาก เช่น สถูปจ้าลองดินเผ่า พระพิมพ์ดินดิบ 
และดินเผาบางช้ินมีตัวอักษรซึ่งนักภาษาโบราณอ่านและแปลว่าเป็นอักษรปัลลวะ (อินเดียใต้ ) ภาษา
สันสกฤตเขียนเป็นคาถาเนื่องในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน พระโพธิสัตว์สัมฤทธ์ิและเศษภาชนะดินเผา
ประเภทต่าง ๆ โบราณวัตถุเหล่าน้ีมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 (กรมศิลปากร, 2535) 

สอดคล้องกับจดหมายเหตุจีนที่ได้กล่าวถึงไว้ นอกจากนั้นหลักฐานที่ได้ขุดค้นพบยัง
แสดงให้เห็นด้วยว่าบริเวณที่เป็นที่ตั้ง อ้าเภอยะรังในปัจจุบัน เป็นชุมชนที่มีความเจริญทางวัฒนธรรม
สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดียไว้อย่างเต็มที่ มีความสัมพันธ์กับดินแดน
ใกล้เคียง เช่น บริเวณดินแดนภาคกลางของประเทศไทย และบริเวณคาบสมุทรอินโดจีนด้วย และคง
จะเป็นชุมชนที่มีกิจกรรมสืบต่อเรื่อยมาจนถึงราวพุทธศตวรรษที่ 15 ก่อนที่อาณาจักรศรีวิชัยจะมี
อ้านาจรุ่งเรืองครอบคลุมคาบสมุทรมลายูในที่สุด (ภัคพดี อยู่คงด,ีมปป.:2) 

นักภูมิศาสตร์เช่ือว่า เมืองโบราณขนาดใหญ่ที่บริเวณอ้าเภอยะรังนั้นหมด
ความส้าคัญลงน่าจะมีเหตุผล ประการหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้้าทะเลช่วงระยะเวลา 
1,000 ปีที่ผ่านมา โดยลดลงไประดับหนึ่งมีผลท้าให้ชายฝั่งทะเลถอยห่างออกไปจากเดิม ดังนั้น ที่ตั้ง
ของชุมชนจึงไม่เหมาะสมที่จะเป็นท้าเลของการเป็นเมืองท่าค้าขายอีกต่อไป และน้ามาซึ่งการย้ายที่ตั้ง
ของเมืองในระยะเวลาต่อมา ซึ่งสัมพันธ์กับต้านานการสร้างเมืองปัตตานีที่กล่าวไว้ในหนังสือหลายเล่ม 
เช่น Hikayat Patani:Story of Patani ของ A.Teeuw และ D.K.Wyatt:Sajaraj Kerajaan Melaya 
Patani หรือต้านานเมืองปัตตานีของ lbrahim Syukri เป็นต้น แม้ว่าจะไม่สามารถระบุระยะเวลา
ก้าเนิดของเมืองปัตตานีได้อย่างแน่ชัด แต่เมืองปัตตานีก็ได้ปรากฏช่ือและเจริญรุ่งเรืองข้ึนมาเป็นล้าดับ 

ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19 เป็นอย่างน้อย เมืองปัตตานี ได้ช่ือว่าเป็นหัวเมืองฝ่ายใต้
ปลายแหลมมาลายู มีฐานะเป็นเมืองประเทศราชของกรุงศรีอยุธยามาตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระบรม 
ไตรโลกนาถ (พ.ศ.1991-2031) และอยู่ภายใต้อ้านาจของกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาเรื่อยมา ในปี พ .ศ.
2054 โปรตุเกสสามารถยึดครองมะละกาได้ส้าเร็จ และพยายามขยายอิทธิพลทางการค้าข้ึนมาทาง
ตอนเหนือของคาบสมุทรมาลายู ประกอบกับพระราชาธิบดีที่ 2 (พ.ศ.2034-2072) ทรงยินยอมให้
โปรตุเกสเข้ามาต้ังสถานีการค้าในเมืองชายฝั่งทะเล เช่น นครศรีธรรมราช มะริด ตะนาวศรี รวมทั้ง
ปัตตานีด้วย ท้าให้ปัตตานีกลายเป็นเ มืองท่าหลักเมืองหนึ่ง เป็นที่ตั้งของสถานีการค้าของพ่อค้าทั้ง



เรียบเรียงโดย งานศูนยข์อ้มูลและสารสนเทศ 
 

ชาวตะวันตกและชาวตะวันออก ทั้งชาวอินเดีย จีน และญี่ปุ่น สินค้าที่ส้าคัญของเมืองปัตตานียุคนั้น 
ได้แก่ ไม้กฤษณา ไม้ฝาง เครื่องเทศ ของป่า งาช้าง และนอแรด นอกจากนี้ปัตตานียังเป็นจุดรับส่ง
สินค้าของนานาชาติ เช่น เครื่องถ้วยชาม อาวุธ ดินปืน ดีบุก และผ้าไหม (สถาบันทักษิณคดีศึกษา : 
2529) 

แม้ว่าปัตตานีเป็นเมืองประเทศราชของกรุงศรีอยุธยาก็ตาม แต่ด้วยเหตุเมืองที่
ปัตตานีมีความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นอย่างดี ท้าให้เจ้าเมืองปัตตานีต้องการเป็นอิสละหลายครั้ง 
ดังเช่น 

ในปี พ.ศ.2092 ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา 
พระยาตานีศรีสุลต่านได้น้ากองทัพเรือประกอบด้วยเรือหย่าหยับ 200 ล้า ไปช่วยราชการสงคราม แต่
เมื่อเห็นว่ากองทัพกรุงศรีอยุธยาเสียทีพม่า จึงถือโอกาสท้าการขบถยกก้าลังบุกเข้าไปใน
พระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระมหาจักรพรรดิหนีข้ามฝากไปประทับบนเกาะมหาพราหมณ์ จนเมื่อ
กองทัพไทยรวบรวมก้าลังได้แล้ว จึงยกกองทัพเข้าโอบล้อมตีกองทหารเมืองตานีจนแตกพ่ายไป 

ต่อมาในปี พ.ศ.2146 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีรับสั่งให้ออกญาเดโชยกทัพไปตี
เมืองปัตตานี เพื่อยึดเข้าไว้ในพระราชอ้านาจ แต่ไ ม่ส้าเร็จ เนื่องจากปัตตานีได้รับการช่วยเหลือจาก
พ่อค้าชาวยุโรป ทั้งอาวุธปืนใหญ่และทรัพย์สินเงินทอง 

ในสมัยพระเพทราชา (พ.ศ.2231-2245) เมืองปัตตานีไม่พอใจในการสถาปนาข้ึน
ใหม่ของกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ประกาศไม่ยอมข้ึนกับกรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง ท้าให้ปัตตานีเป็นอสิระ
ต่อเนื่องมา 

จนกระทั่งกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าใน พ.ศ.2301 ตลอดมาจนสิ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา
และกรุงธนบุรี เมืองปัตตานีตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนา
อิสลามจากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบที่เมืองโบราณ ยะรังแสดงว่าประชาชนโดยทั่วไปก่อนหน้ าน้ัน
นับถือศาสนาพุทธและพราหมณ์ และเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม หลังจากที่อาณาจักรศรีวิชัย
เสื่อมอ้านาจลง อิทธิพลของศาสนาอิสลามจากราชวงค์มัชปาหิตในชวาได้แผ่อ้านาจเข้ามาสู่แหลม 
มลายูก่อตัวข้ึนเป็นอาณาจักรมะละกา 

ในราวพุทธศตวรรษที่ 19 แผ่อิทธิพลไปสู่เมืองต่าง ๆ ท้าใ ห้เจ้าเมืองเปลี่ยนการนับ
ถือศาสนาเดิมมาเป็นศาสนาอิสลามทั้งหมด ก่อให้เกิดความร่วมมือด้านการเมือง และการเศรษฐกิจ
การค้าในภูมิภาคนี้อย่างเข้มแข็ง ศาสนาอิสลามได้เจริญรุ่งเรืองข้ึนควบคู่ไปกับการค้า มีการก่อสร้าง
มัสยิดข้ึนเพื่อใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจ มัสยิดที่ส้าคั ญคือ มัสยิดกรือเซะ ซึ่งเป็นมัสยิดใหญ่ประจ้า
เมือง และมัสยิดบ้านดาโต๊ะ บริเวณที่เป็นท่าเรือทางตอนเหนือของอ่าวปัตตานี นอกจากนั้นยังมีมัสยิด
และสุเหร่าในเขตชุมชนอิสลามถูกสร้างขึ้นอีกหลายแห่ง 
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ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.
2325-2352) ทรงโปรดฯ ให้สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ยกทัพหลวงลงมาปราบปราม
พม่าที่มาตีหัวเมืองทางแหลมมลายูจนเรียบร้อย และในปี พ.ศ.2328 กรมพระราชวังบวรฯ เสด็จลงไป
ประทับที่เมืองสงขลาให้ข้าหลวงเชิญกระแสรับสั่งออกไปยังหัวเมือง ที่เหลือ คือ เมืองปัตตานี เมือง
ไทรบุรี และเมืองตรังกานู ให้มายอมเป็นเมืองข้ึนเช่นเดิม แต่สุลต่านมูฮัมหมัดพระยาปัตตานีใน
ขณะนั้นขัดขืน กรมพระราชวังบวรฯ จึงมีรับสั่งให้พระยากลาโหมยกกองทัพไทยลงไปตีเมืองปัตตานี
ได้ในปี พ.ศ.2329 กวาดต้อนครอบครัวและศาสตราวุธมาเป็นอันมาก รวมทั้งปืนใหญ่ 2 กระบอก แต่
สามารถน้าไปได้เพียงกระบอกเดียว แล้วจึงน้าข้ึนทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
ทรงโปรดฯ ให้จารึกช่ือเป็น ”พญาตานี” ซึ่งนับว่าเป็นปืนใหญ่กระบอกใหญ่ที่สุดของประเทศไทย 
ปัจจุบันต้ังอยู่บริเวณหน้ากระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร 

ในปี พ.ศ.2332 ตนกูลามิดดินเจ้าเมืองปัตตานีมีหนังสือไปชวนองค์เชียงสือเจ้าอนัม
ก๊ก ให้ร่วมกันตีหัวเมืองในพระราชอาณาจักร เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงทราบ 
จึงโปรดฯ ให้ยกทัพไปตีเมืองปัตตานีอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาในปี พ .ศ. 2351 ดาตะปังกาลันได้ก่อความไม่
สงบข้ึน รัชกาลที่ 1 โปรดให้เจ้าพระยาพลเทพ (บุนนาค ) ยกทัพหลวงออกไปสมทบกับเมืองสงขลา 
พัทลุง จะนะ ตีเมืองปัตตานีได้ส้าเร็จ 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (พ.ศ.2352-2367) เกิดความไม่
สงบบ่อยครั้ง ดังนั้นจึงโปรดเกล้าฯ ให้พระยาอภัยสงครามและพระยาสงขลา (เถ่ียนจ๋อง) ผู้ก้ากับดูแล
หัวเมืองม ลายูแบ่งเมืองตานีออกเป็น 7 หัวเมือง และแต่งตั้งให้พระยาเมืองเป็นผู้ปกครอง ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2359 เป็นต้นมา ได้แก่ 

1. เมืองปัตตานี ต่วนสุหลง เป็นเจ้าเมือง 
2. เมืองยะหริ่ง นายพ่าย เป็นเจ้าเมือง 
3. เมืองสาย นิเดะห์ เป็นเจ้าเมือง 
4. เมืองหนองจิก ต่วนนิ เป็นเจ้าเมือง 
5. เมืองระแงะ นิดะห์ เป็นเจ้าเมือง 
6. เมืองรามันห์ ต่วนมันโซร์ เป็นเจ้าเมือง 
7. เมืองยะลา ต่วนยาลอร์ เป็นเจ้าเมือง(Ibrahim Syukri, 1985 : 61-62 ; ครองชัย 

หัตถา, 2451 : 140-142) 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้

ยกเลิกวิธีการปกครองบ้านเมืองแบบจตุสดมภ์ (เวียง วัง คลัง นา ) ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2435 เป็นต้นมา 
จัดการปกครองเป็นแบบ 12 กระทรวง มีกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงการแผ่นดิน โดยให้จัดการ
ปกครองเป็นระบบเทศาภิบาล ทรงใช้นโยบายประนีประนอมและทรงด้าเนินการทีละข้ันตอนโดย
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ไม่ก่อ่ให้เกิดการ กระทบกระเทือนต่อการปกครองของเจ้าเมือง ทั้ง 7 หัวเมือง ในภาคใต้ทรงโปรดฯ 
ให้จัดแบ่งเป็น 4 มณฑล ได้แก่ 

๑. มณฑลภูเก็ต จัดต้ังในปี พ.ศ. 2437 
๒. มณฑลชุมพร จัดต้ังในปี พ.ศ. 2439 
๓. มณฑลนครศรีธรรมราช จัดต้ังในปี พ.ศ. 2439 
๔. มณฑลไทรบุรี จัดต้ังในปี พ.ศ. 2440 
มณฑลนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยเมือง 10 เมือง โดยรวมเอาบริเวณ 7 หัวเมือง

เข้าไว้ด้วยคือ เมืองนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตานี ยะหริ่ง สายบุรี หนองจิก ยะลา ระแงะ และ
รามันห์ มีผู้ว่าราชการเมืองดูแล อยู่ในการปกครองของข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑล ปี พ.ศ. 2447 ทรง
พระกรุณาโปรดให้แยกหัวเมืองทั้ง 7 ออกจากมณฑลนครศรีธรรมราช มาตั้งเป็นมณฑลปัตตานี พร้อม
ทั้งเปลี่ยนฐานะเมืองเป็นอ้าเภอ และจังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดปัตตานี รวมเมืองหนองจิกและเมืองยะหริ่ง 
จังหวัดสายบุรี รวมเมืองระแงะ  
จังหวัดยะลา รวมเมืองรามันห์ 
นอกจากนี้ยังแยกท้องที่อ้าเภอห นองจิกยกฐานะข้ึนเป็นอ้าเภอเมืองเก่า ซึ่งต่อมา

เปลี่ยนช่ือเป็นอ้าเภอมะกรูดและอ้าเภอโคกโพธ์ิตามล้าดับ เมืองปัตตานีเดิมเปลี่ยนช่ือเป็นอ้าเภอปะ
กาฮะรัง และจัดต้ังอ้าเภอข้ึนใหม่อีก 2 อ้าเภอ คือ อ้าเภอยะรัง และอ้าเภอปะนาเระข้ึนกับจังหวัด
ปัตตานี 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเก ล้าเจ้าอยู่หัว เกิดภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ตกต้่าภายหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 รัฐบาลจึงต้องตัดทอนรายจ่ายให้น้อยลง
เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการคลังของ ประเทศ จึงยุบเลิกมณฑลปัตตานี คงสภาพเป็นจังหวัด ยุบ
จังหวัดสายบุรีเป็นอ้าเภอตะลุบัน และแบ่งพื้นที่บางส่วนของสายบุรี คือระแงะ และบาเจาะ ไปข้ึนกับ
จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 เป็นต้นมา จังหวัดปัตตานีมีการปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัด 
พระยารัตนภัคดี (แจ้ง สุวรรณจินดา) เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีคนแรก ภายใต้การปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย โดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แห่งราช อาณาจักรสยาม พ .ศ. 2476 จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคออกเป็นจังหวัดและ
อ้าเภอ หลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าวในปี พ .ศ. 2499 และ พ .ศ. 2505 
และใช้บริหารราชการแผ่นดินมาจนทุกวันน้ี 
 

ค าขวัญประจ าจังหวัด 
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"เมืองงามสามวัฒนธรรม  ศูนย์ฮาลาลเลิศล้้า  ชนน้อมน้าศรัทธา  ถ่ินธรรมชาติงาม
ตา  ปัตตานีสันติสุขแดนใต้" 

 
ธงประจ าจังหวัด 
 

 
 

 
ตราประจ าจังหวัด 

 
 

ปืนนางพญาตานี ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด (ขนาดยาว 3 วา ศอกคืบนิ้วครึ่ง กระสุน 11 
นิ้ว) ซึ่งเป็นปืนใหญ่กระบอกส้าคัญที่ใช้ป้องกันเมืองปัตตานีตลอดมา  ชาวเมืองจึงถือว่าเป็นของ
คู่บ้านคู่เมืองมาแต่สมัยโบราณ จังหวัดปัตตานี ใช้อักษรย่อว่า "ปน" 
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ต้นไม้ประจ าจังหวัด 
ตะเคียนทอง ช่ือวิทยาศาสตร์ Hopea odorata 

 
ดอกไม้ประจ าจังหวัด 

ดอกไม้ประจ้าจังหวัดปัตตานี คือ " ดอกชบา " 
 

เพลงประจ าจังหวัด 
  ค ำร้อง ท ำนอง อ.พร พิรุณ 

เรียบเรียงเสียงประสำน บดินทร์ รำฮิม  
เนื้อร้องเพลงมำร์ชปัตตำนี 

ปัตตานีนี้ถ่ินแดนแสนไกล          เกือบสุดใต้ศิวิไลเรืองนาม 
                   เป็นเขตไทยแต่สมัยพ่อขุนราม ไทย พุทธ คริสต์ อิสลาม ทั่วเขตคามส้าราญ 
        มิถือเราาถือเขาให้โง่เง่า           สุขอักโขที่เป็นไทยอยู่ได้สม 
              มีอิสระเสรี มีประเพณีที่นิยม มีเอกลักษณ์น่าช่ืนชมไม่เป็นทาสใคร 

เมืองปัตตานีมีผืนดินเลอค่า         เหล่าประชาเป็นสุขสดใส 
ทรัพย์อยู่ในดินเหลือล้้าสินอยู่ในน้้าคลาคล่้าไป  
เกลือยางมะพร้าวนั่นไงทรัพย์สินส้าคัญ         
ฝูงปลาก็มีดาษดื่นในน้้า   
ทัศน์ทิวงดงามเหลือล้้าสุดจะเสกสรรค์ 

            พญาตานีปืนใหญ่ เทิดทูนถือไว้เป็นตราส้าคัญ          
ศาลลิ้มกอเหนี่ยวเหมือนรอยพิมพ์อันประทับดวงใจ 
ชาวปัตตานีมีน้้าใจถือมั่น   
ใต้ไตรรงค์เดียวกัน ก็คือไทย 
ทูนเทิดจักรี ราชันย์ รักชาติ ศาสน์ ขวัญ อธิปไตย             
ดินแดนจะมิให้ใครมาแย่งยื้อเอา                   

             ขอรักษาไว้ให้ถึงลูกหลาน            
แม้ใครรุกรานมิยอมจะต้องสู้เขา 
จะรวมดวงใจหมายมุ่งผดุงพื้นดินตานีของเรา 
ให้งานฟูเฟื่องรุ่งเรืองเถิดเราช่ัวนิจนิรันดร์... 
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ข้อมูลสังคมจังหวัดปัตตานี 
  จังหวัดปัตตานี ร้อยละ 80 นับถือศาสนาอิสลาม มีจุดแข็งที่ส้าคัญ คือ วัฒนธรรมที่
หลากหลาย เป็นศูนย์กลางอิสลามศึกษา มีทุนทางสังคมที่ส้าคัญ คือ ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาอิสลาม  มีจุดอ่อน คือ คุณภาพการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่้า  ทรัพยากรธรรมชาติถู ก
ท้าลาย มีปัญหาคุณภาพชีวิต และมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน(ส้านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี, 2555) 
  ๑. ด้านสุขภาพ  

จังหวัดปัตตานี อยู่ในล้าดับที่ 24 ของประเทศ โดยเฉลี่ยแล้ว จ้านวนประชากรกลาง
ป ี2550 จ้านวน 636,768 คน ซึ่งมีทารกเกิดน้้าหนักต่้ากว่าเกณฑ์ ร้อยละของการเกิดมีชีพ 9.8 อัตรา
การตายปี 2550 ต่อประชากรพันคน จ้านวน 5.9 คน อัตราการตายของเด็กอายุต่้ากว่าห้าปี  ปี 2550 
ต่อการเกิดมีชีพพันคนจ้านวน 14.57 คน อัตราการตายของทารกปี  2550 ต่อการเกิดมีชีพพันคน  
จ้านวน  10.7 คน อัตราการตายของมา รดา ปี  2550 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน  จ้านวน  24.7 คน 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ปี 2550 ต่อประชากรแสนคน จ้านวน 6.4 คน ผู้ป่วยโรคเอดส์ระหว่างปี  
2527 – 2550 จ้านวน 2,200 คน ผู้ป่วยโรคเอดส์รายใหม่ จ้านวน 109 คน อัตราการเกิดโรคเอดส์ ปี  
2550 ต่อประชากรแสนคน จ้านวน 17 คน อัตราการเจ็บป่วยของประชากรปี  2550 จ้านวน  13.80  
คน ผู้ป่วยโรคจิตประ สาทต่อประชากรพันคน  จ้านวน  5.6 คน ซึ่งมีประชากรที่บริโ ภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ป ี2550 ร้อยละ 3.4 ประชากรที่สูบบุหรี่ปี 2550 ร้อยละ 29.1 ประชากรที่มีพฤติกรรม
เสี่ยงต่อสุขภาพ ร้อยละ 30.1 ประชากรที่ออกก้าลังกาย ปี 2550 ร้อยละ 30.5 ประชากรพิการและ /
หรือทุพพลภาพปี 2550 ร้อยละ  2.8 จ้านวนประชากรต่อบุ คลากร /ทรัพยากรสาธารณสุข ปี  2550  
จ้าแนกเป็นแพทย์  จ้านวน  6,182 คน ทันตแพทย์  จ้านวน  17,688 คน เภสัชกร จ้านวน  9,950 คน 
พยาบาล จ้านวน 706  คน และเตียงพยาบาล จ้านวน 750 เตียง 

 
2. ด้านการศึกษา 
จังหวัดปัตตานีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในล้าดับที่ 71 ของประเทศ ซึ่งมีจ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ย  

6.5 ป ีประชากรที่ไม่ได้รับการศึกษา ปี 2550 ร้อยละ 15.6 ระดับการศึกษาของประชากรอายุ  15 ปี
ข้ึนไป ปี 2550  จ้าแนกเป็น ต่้ากว่าประถมศึกษา  ร้อยละ  25 .7 ประถมศึกษา  ร้อยละ  25 .2  
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ  14.8 มัธยมศึกษาตอนปลาย  ร้อยละ  9.7 อาชีวศึกษา  ร้อยละ 3.0  
อุดมศึกษา ร้อยละ 5.8 โดยมีอัตราการเข้าเรียนรวมปี 2550 จ้าแนกเป็นประถมศึกษา ร้อยละ 101.5  
มัธยมศึกษาตอนต้น  ร้อยละ  92.3 มัธยมศึกษาตอน ปลายและอาชีวศึกษา  ร้อยละ  62.18 คะแนน
เฉลี่ยปี 50 มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 35.50 จ้านวนนักเรียนต่อห้องเรียน  ปี 2550 จ้าแนกเป็น  
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ประถมศึกษา จ้านวน 29 คน มัธยมศึกษาตอนต้น จ้านวน 37 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย จ้านวน 37  
คน 

3. ด้านชีวิตการงาน  
จังหวัดปัตตานี  อยู่ในล้าดับที่  59 ของประเท ศ ซึ่งวัดจากตัวช้ี วัด  จ้านวน  10  

ตัวช้ีวัด โดยเฉลี่ยแล้ว ประชากร ปี 2550  มีจ้านวนทั้งสิ้น  567,851 คน ประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป  
ปี 2550 จ้านวน 397,101 คน การมีงานท้าปี 2550 ก้าลังแรงงาน  จ้านวน  297,874 คน ผู้มีงานท้า  
293,836 คน อัตราการว่างงาน  ร้อยละ  1.4 อัตราการท้างานต่้าระดับ  ร้อยละ 0.9 ผู้มีงานท้าที่มี
ประกันสังคม ร้อยละ 7.5 ลูกจ้างที่เป็นสมาชิกกองทุนเงินทดแทน จ้านวน  15,304 คน การบาดเจ็บ
จากการท้างาน  จ้านวน 331 คน การบาดเจ็บจากการท้างาน  (ต่อลูกจ้างที่เป็นสมาชิกกองทุนเงิน
ทดแทนพันคน) 22 คน 
 
  4. ด้านรายได้ 
  ข้อมูลตัวช้ีวัดด้านการมีงานท้าแสดงให้เห็นว่าจังหวัดปัตตานี อยู่ในล้าดับที่  54 ของ
ประเทศ  ซึ่งวัดจากตัวช้ีวัด  จ้านวน  13 ตัวช้ีวัด โดยเฉลี่ยแล้ว  รายได้ครัวเรือน  ปี 2547  มีจ้านวน  
11,694 บาทต่อเดือน โดยมีครัวเรือนที่มีชายเป็นหัวหน้า จ้านวน 13,237 บาทต่อเดือน ครัวเรือนที่มี
หญิงเป็นหัวหน้าครัวเรื อน จ้านวน  9,061 บาทต่อเดือน  ครัวเรือนทั้งหมด  จ้านวน  11,840 บาทต่อ
เดือน  ซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้ครัวเรือน  ระหว่างปี  2547 – 2550  ร้อยละ  1.25  
รายจ่ายครัวเรือน  ปี 2547 จ้านวน  10,106 บาทต่อเดือน  รายจ่ายครัวเรือน  ปี 2550  จ้านวน  
12,531 บาท อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายจ่ายครัวเรือน  ระหว่างปี  2547 – 2550 ร้อยละ  23.99  
ครัวเรือนที่มีหนี้สิน (ร้อยละของครัวเรือนทั้งหมด) ร้อยละ  60.13 มูลค่าหนี้ครัวเรือนเฉลี่ย  133,240  
บาท ซึ่งจังหวัดปัตตานี มีสัดส่วนคนจน ร้อยละ 19.72 จ้านวนคนจน 108.2 พันคน เส้นความยากจน  
1,311 บาทตอ่คนต่อเดือน 
   
  5. ด้านท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 
  จังหวัดปัตตานีอยู่ในล้าดับที่  38 ของประเทศ โดยเฉลี่ยต่อจังหวัด  ครัวเรือนเป็น
เจ้าของบ้านและที่ดิน ร้อยละ 78.4 โดยครัวเรือนที่สร้างด้วยวัสดุคงทนถาวร มีจ้านวนร้อยละ  99.8   
ในขณะที่มีจ้านวนคนต่อห้อง  1.5 คน และจ้า นวนคนต่อห้องนอน  2.6 คนโดยมีส้วมถูกสุขอนามัย 
ร้อยละ 90.4 น้้าดื่มสะอาด ร้อยละ 98.5  ไฟฟ้าในบ้าน ร้อยละ 100.0 โทรศัพท์ในบ้าน ร้อยละ 16.1  
พัดลม ร้อยละ 88.1 ตู้เย็น ร้อยละ 64.4 เตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้า ร้อยละ 87.2 ประชากรที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัย ร้อยละ 8.8 และประชากรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ร้อยละ 0.0 
5. ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน 
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  จังหวัดปัตตานี มีครัวเรือนที่มีผู้หญิงเป็นหัวหน้า ร้อยละ31.1 ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ
เป็นหัวหน้า  ร้อยละ  27.1 ครัวเรือนที่มีหัวหน้าเป็นหม้ายหย่าร้าง  หรือแยกกันอยู่  ร้อยละ 18.0  
นอกจากนี้ จ้านวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว  ร้อยละ  6.3 เด็กที่ประสบภาวะยากล้าบาก  99.6 คน ต่อ
ประชากรแสนคน เด็กอายุ  15 – 17  30,777 คน เด็กอายุ  15 – 17 ปี ที่ท้างานมีจ้านวนร้อยละ  
28.4 คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 63 คน ต่อประชากรแสนคน  การจับกุมคดียาเสพติด  219 คน  
ต่อประชากรแสนคน      
   
  6. ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร  

จังหวัดปัตตานี มีจ้านวนหมู่บ้านที่มีถนนสายหลักที่ใช้งานได้ตลอดปี  ร้อยละ  71.9  
ยานยนต์จดทะเบียน  มีจ้านวน  286 คันต่อประชากรพันคน จ้านวนอุบัติเหตุทางถนน  มีจ้านวน  21  
คน  ต่อประชากรแสนคน  ครัวเรือนที่มีโทรทัศน์  ร้อยละ  84 ครัวเรือนที่มีวิทยุ  ร้อยละ  47.7  
ประชากรที่มีโทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 32 และจ้านวนประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ท ร้อยละ 8.7 
 
  7. ด้านการมีส่วนร่วม  

จังหวัดปัตตานี มีจ้านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ้านวน 396,050 คน แต่มีการอัตราการใช้
สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 76.63 จ้านวนองค์กรชุมชน 37 องค์กรต่อประชากรแสนคน  ครัวเรือนที่มีส่วน
ร่วมในกลุ่ม/องค์กรในท้องถ่ิน ร้อยละ 89.2 ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมท้ากิจกรรมสาธารณะ ร้อยละ  94.9 
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