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ประวตัิศาสตร์เมืองปัตตานี 
 

ปัตตานี เป็นจงัหวดัหนึ!งของประเทศไทยที!มีพฒันาการทางประวติัศาสตร์และอารยธรรม
เจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลานาน ปัตตานีมีชื!อปรากฏในเอกสารต่าง ๆ แตกต่างกนัไป เช่น ตานี ปะตานี ปาตานี 
ฟาฎอนี โฝตาหนี5 และตา้หนี! เป็นตน้ ในเอกสารต่างประเทศ ปรากฏชื!อปัตตานีชื!อ เช่น Patane Patani Petani 
Pitani Pak-tani Pantai-Ini Pantani Patanam Patania Pattania Pathane Pantanij Patany Fathani Fatani Tani 
Fuaodani และ Pattani เป็นตน้ เนื!องดว้ยสภาพภูมิศาสตร์ของปัตตานีมีความเหมาะสมมาตั�งแต่ในอดีต 
โดยเฉพาะทาํเลที!ตั�งที!ติดทะเล มีอ่าวที!สามารถบงัคลื!นลม และเป็นที!พกัจอดเรือเพื!อคา้ขายหรือซ่อมแซม มี
เส้นทางบกและทางแม่นํ� าที!สามารถเชื!อต่อกบัฝั!งตะวนัตกดา้นมหาสมุทรอินเดียมาตั�งแต่สมยัโบราณจึง
สามารถติดต่อคา้ขายทางทะเลกบัเมืองท่าอื!น ๆ บนคาบสมุทรลายูและภูมิภาคใกล้เคียงไดโ้ดยสะดวก 
ประกอบกับปัตตานีมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เช่น สินแร่ เครื! องเทศ ของป่า และพืชพนัธ์ุ
ธญัญาหาร อื!น ๆ รวมทั�งเป็นศูนยร์วมของสินคา้จากนานาประเทศ ทาํใหปั้ตตานีมีชื!อเสียงดา้นการคา้มีความ
เจริญรุ่งเรือง และรับเอาอารยธรรมจากชนชาติต่าง ๆ มาผสมผสานจนเป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมเป็น
มรดกตกทอดมาจนถึงทุกวนันี�  ปัตตานีมีสถานภาพเป็นจงัหวดั เมื!อมีการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัระเบียบ
ราชการบริหารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ.2476 ก่อนหน้านั�นระหว่างปี พ.ศ.2449-2475 ปัตตานีมีการ
ปกครองแบบมณฑล คือ “มณฑลปัตตานี” 

 
 
 
 
 

ข้อมูลทางเศรษฐกจิและสังคม 

ข้อมูลจังหวดัปัตตานี 
 

ประวตัิศาสตร์เมืองปัตตานี 
 



เมืองเก่าปัตตานี 
 

กรือเซะ-บานา เป็นชุมชนเก่าแก่และเป็นท่าเรือที!สําคญัของปัตตานีในอดีตในช่วงพุทธ
ศตวรรษที! 22 เมืองปัตตานีประกอบดว้ยชุมชนใหญ่ 2 บริเวณ บริเวณแรกเป็นเขตพระราชวงัหรือโกตารายา
ที!กรือเซะเป็นที!อยูอ่าศยัของเจา้เมืองและวงศานุวงศ์ ตลอดจนขุนนางและขา้ราชการ บริเวณที! 2 เป็นยา่น
การคา้และชุมชนที!บานา หรือ “Bandar” เป็นภาษาเปอร์เซีย แปลงวา่ บริเวณของเมืองที!เป็นท่าเรือและแหล่ง
คา้ขายในสมยันั�นบานาจึงเป็นตลาดการคา้กบันานาชาติ และเป็นศูนยร์วมกิจกรรมต่าง ๆ ของเมืองปัตตานี 
ในเอกสารบนัทึกของพอ่คา้ชาวดชัทร์ะบุวา่ บริเวณที!ท่าเรือของปัตตานีในสมยันั�น ก็คือ แนวสันทรายชายฝั!ง
ความยามประมาณ 3 กิโลเมตร ปัจจุบนัอยูใ่นทอ้งที!ตาํบลบานาไปจนถึงตาํบลตนัหยงลูโละ และตาํบลบารา
โหม เมืองท่าปัตตานีในระหวา่งพุทธศตวรรษที! 21-23 ไดชื้!อวา่เป็นเมืองท่านานาชาติแห่งเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้เรือสินคา้จากหลายชาติมาแวะจอด ฮามิลตนักล่าวถึงท่าเรือปัตตานีวา่ “เป็นท่าเรือที!ใหญ่ที!สุดในยา่น
ทะเลแถบนั�น” (Greatest port for trade in all those seas) ดว้ยที!ชาวเมืองเคร่งครัดในการปฏิบติัตามกฎของ
เจา้เมือง พอ่คา้วานิชจึงพึงพอใจที!จะนาํสินคา้มาที!ท่าเรือที!ปลอดภยักวา่ เขากล่าววา่ ท่าเรือปัตตานีเป็นท่าเรือ
คู่คา้กบัท่าเรือฮิราโดะของญี!ปุ่น และท่าเรือสุรัตของอินเดีย นอกจากนั�นยงัมีเรือสินคา้จากเมืองต่าง ๆ มาจอด
คา้ขายอย่างสมํ!าเสมอ เมืองปัตตานีสมยันั�นเปิดให้มีการคา้เสรีจากทุกชาติ มีระบบการจดัเก็บภาษีที!เป็น
ระบบและเป็นธรรมทาํใหท้่าเรือปัตตานีไดรั้บความนิยมมากจากพอ่คา้ชาวต่างประเทศในพุทธศตวรรษที! 23 
การคา้ที!ปัตตานีซบเซาลงไป เนื!องดว้ยสาเหตุหลายประการ ดงัที!ปรากฏในบนัทึกของฮามิลตนัตอนหนึ!งวา่มี
ปัจจยัหลาย ๆ อยา่งที!ทาํให้ท่าเรือปัตตานีเริ!มเสื!อมความนิยมลงไป ตวัอยา่งเช่นบริษทัการคา้ของดชัทที์!ช่อง
แคบมะละกามีบทบาททางการคา้มากขึ�น ตลาดการคา้ที!ญี!ปุ่นไดรั้บความสนใจจากชาวต่างประเทศเพิ!มขน้ 
ความตอ้งการซื�อผลผลิตจากคาบสมุทรมลายลูดลงและปริมาณการซื�อขายสินคา้ในระดบัทอ้งถิ!นลดลงลว้น
เป็นสาเหตุให้ท่าเรือปัตตานีสูญเสียบทบาทที!สําคญัลงไป นอกจากนั�นการศึกสงครามกบัสยามในปี พ.ศ.
2147, 2173, 2175, 2176, 2181, 2327, 2329 ฯลฯ ทุกครั� งลว้นมีส่วนทาํให้ปัตตานีทรุดโทรมลงไป อีกทั�ง
ปัญหาการเมืองและความขดัแยง้ภายในของปัตตานีเอง นบัวา่เป็นสาเหตุสําคญัเช่นกนัที!ทาํให้สถานภาพที!
เคยมั!งคั!งในอดีตไดเ้ปลี!ยนแปลงไป เมืองปัตตานีที!กรือเซะ-บานา จึงถึงยุดเสื!อมและถูกทิ�งร้างไปในเวลา
ต่อมา ในสมยัการปกครองของตนกูมูฮมัหมดั หรือตนกูบือซาร์ (พ.ศ.2388-2399) ได้ยา้ยศูนยก์ลางการ
ปกครองไปยงัสถานที!แห่งใหม่ที!จะบงัติ และสร้างวงัจะบงัติกอขึ�นใหม่ ศูนยก์ลางความเจริญก็เกิดขึ�นที!เมือง
จะบงัติกอ มีการคา้ขายกบัต่างประเทศอยูเ่ช่นเดิม โดยเฉพาะกบัพ่อคา้ชาวจีนและเมืองใกลเ้คียง ส่วนเมือง
ปัตตานีที!กรือเซะก็ค่อย ๆ ลดความสําคญัลงไป ประกอบกบัท่าเรือทาํคลองต่าง ๆ ตื�นเขินเรือไม่สามารถเขา้
มายอดเทียบเท่าไดอี้ก รวมระยะเวลาทั�งสิ�นประมาณ 400 ปี ที!เมืองปัตตานีที!กรือเซะ-บานา เจริญรุ่งเรือง
สูงสุดจนไดชื้!อวา่เป็น “มหานคร” (Metropolis) ของภูมิภาคแถบนี�  ในปัจจุบนั เมืองเก่ากรือเซะ-บานา ยงัไม่
มีการสํารวจขุดคน้ทางโบราณคดี ทาํให้ยงัไม่ทราบขอ้มูลโบราณสถานและโบราณวตัถุมากนกัปัจจุบนั
ร่องรอยคูเมืองและกาํแพงเมืองเก่ามีหลงเหลืออยู่บา้ง แต่ส่วนใหญ่มีการปรับสภาพที!ดินเพื!อใช้ในการ
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เพาะปลูกและก่อสร้างที!อยูอ่าศยัโบราณวตัถุประเภทตะกรันจากการหลอม-หล่อโลหะ และเศษภาชนะถว้ย
ชามต่างประเทศ และเครื!องถว้ยทอ้งถิ!นพบไดบ้ริเวณพื�นดินทั!วไปในเขตเมืองเก่าและบริเวณที!เคยเป็นท่าเรือ 
หากมีการขุดคน้และศึกษาเชิงวิชาการจะทาํให้ทราบขอ้มูลทางโบราณคดีมากขึ�น ปัจจุบนัมีเพียงขอ้มูลจาก
เอกสารและตาํนานเป็นส่วนใหญ่ซึ! งยงัต้องการการศึกษาค้นคว้าและตรวจสอบทางวิชาการอีกมาก
มสัยดิกรือเซะ 

 
มสัยิดกรือเซะ ตั�งอยู่หมู่ที! 3 ตาํบลตนัหยงลุโละ อาํเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี เป็นมสัยิดเก่าแก่ของเมือง
ปัตตานี มีประวติัการก่อสร้างในสมยัสุลด่านมูซัฟฟาร์ ชาห์ (ปกครองเมืองปัตตานีระหว่างปี พ.ศ.2073-
2107) สมยันั�นเรียกวา่มสัยิดปินตูเฆอรบงั หรือมสัยิดประตูใหญ่ สถานที!ก่อสร้างขณะนี�อยูบ่ริเวณหนา้พระ
ลานนอกกาํแพงวงัดา้นประตูชยัฮงัดูวะห์ ต่อมาในสมยัรายาฮีเยา (พ.ศ.2127-2159) เห็นวา่มสัยิดประจาํเมือง
ปัตตานีควรสร้างใหญ่โตหรูหรา สมฐานะเนื!องจากในขณะนั�นพ่อคา้ต่างประเทศเขา้มาคา้ขายที!เมืองปัตตานี
กนัมาก จึงมอบหมายให้ช่างชาวจีน คือ ลิ�มโต๊ะเคี!ยม เป็นผูค้วบคุมการก่อสร้างในเอกสารรายงานเรื!องผูม้า
เยอืนคาบสมุทรมลายใูนคริสตศ์ตวรรษที! 17 ระบุวา่ เมื!อปี พ.ศ.2146 ชาวฮอลนัดาที!มาเยือนปัตตานีเขียนถึง
มสัยิดดงักล่าวไวว้า่ เป็นมสัยิดใหญ่โตหรูหรา สร้างดว้ยอิฐสีแดงโดยช่างชาวจีนในเอกสารปี พ.ศ.2196 ก็
กล่าวถึงมสัยิดกรือเซะในลกัษณะเดียวกนั ต่อมาในสมยัสุลต่าน อาลงยูนุส (พ.ศ.2269-2272) ไดม้รการ
บูรณะมสัยดิครั� งสาํคญัแต่การดาํเนินการยงัไม่ทนัแลว้เสร็จก็เกิดสงครามกลางเมืองแยง่ชิงราชสมบติัสุลต่าน
อาลงยนุูสถูกลอบปลงพระชนม ์เมืองปัตตานีไม่มีเจา้เมืองปกครองนานถึง 47 ปี ในช่วงเวลาเดียวกนันั�นพม่า
ไดบุ้กเขา้ตีเมืองต่าง ๆ ของไทย และในที!สุดก็บุกเขา้ตีอยุธยาแตกในปี พ.ศ.2310 หวัเมืองอื!น ๆ ของไทยใน
เวลานั�น รวมทั�งนครศรีธรรมราชไดป้ระกาศเป็นอิสระจากอยุธยา ในปี พ.ศ.2311 เจา้เมืองนครศรีธรรมราชิ
ไดน้าํกาํลงัเขา้บุกยดึเมืองปัตตานีเขา้ไวใ้นการปกครอง หลงัจากอยุธยาเป็นอิสระจากพม่าแลว้กองทพัหลวง
ของไทยไดน้าํกาํลงัมาปราบปรามเมืองปัตตานีในปี พ.ศ.2329 เจา้เมืองปัตตานีคนต่อมาคือตนกู ลามิดดิน 
(พ.ศ.2329-2334) เห็นวา่เมืองปัตตานีที!กรือเซะมีสภาพทรุดโทรมและไดรั้บความเสียหายจากการสู้รบจึงไป
สร้างวงัแห่งใหม่ที!บา้นปราแว (ในเขตอาํเภอยะรัง) มสัยิดกรือเซะจึงตกอยูใ่นสภาพถูกทิ�งร้างแมว้า่ต่อมาใน
สมยัต่วนสุหลงเป็นเจา้เมือง (พ.ศ.2359-2375) ไดพ้ยายามบูรณะมสัยิดและฟื� นฟูสภาพบา้นเมืองอีกครั� งหนึ!ง
แต่ก็ไม่ประสบผลเนื!องจากสภาพบา้นเมืองอยูใ่นฐานะตกตํ!ามากประชาชนยากจนในปี พ.ศ.2362 ไดเ้กิดโรค
ระบาดประชาชนลม้ตายเป็นจาํนวนมาก ต่อมาในปี พ.ศ.2375 ไดเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งสยามกบัหวัเมือง
มลายอูยา่งรุนแรงทาํให้ต่วนสุหลงพาครอบครัวอพยพไปอยูที่!กลนัตนั เจา้เมืองปัตตานีคนต่อมาคือนิยโูซฟ 
(พ.ศ.2375-2388) ไดไ้ปสร้างวงัที!หวัตลาด (ใกลย้า่นชาวจีน ถนนอาเนาะรูในเมืองปัตตานีปัจจุบนั) หลงัจาก



นั�นในปี พ.ศ.2388 เจา้เมืองปัตตานีเชื�อสายราชวงศก์ลนัตนั คือ ตนกูมูฮมัหมดั หรือตนกูบือซาร์ ไดส้ร้างวงั
แห่งใหม่ที!จะบงัติกอและในเวลาต่อมาไดมี้การสร้างมสัยดิประจาํเมืองขึ�น คือ มสัยดิจะบงัติกอ หรือมสัยิดรา
ยา ทาํใหม้สัยดิกรือเซะอยูใ่นสภาพทิ�งร้างมีตน้ไมขึ้�นปกคลุมอาคารเริ!มแตกร้าวผุกร่อนปรักหกัพงัในปี พ.ศ.
2478 กรมศิลปากรไดป้ระกาศขึ�นทะเบียนมสัยดิกรือแซะ เป็นโบราณสถานและไดมี้การบูรณะซ่อมแซมเพื!อ
รักษาสภาพโบราณสถานในปี พ.ศ.2500 และ พ.ศ.2500 ตามลาํดบัในปี พ.ศ.2543 กรมศิลปากรไดส้ํารวจ
สภาพโบราณสถานเพื!อออกแบบและเตรียมการบูรณะในโอกาสต่อไป 
 
ลงักาสุกะและปัตตานีในอดีต 
 

ลงักาสุกะ (Langkasuka) อาณาจกัรเก่าแก่ที!สุดแห่งหนึ! งของเอเชียอาคเนย ์มีอาณาเขต
อาคเนย ์มีอาณาเขตปกครองกวา้งขวาง ครอบคลุมคาบสมุทรมลายตูอนล่างทั�งหมดโดยพฒันามากจากเมือง
ท่าเล็ก ๆ ของชาวพื�นเมือง จนเติบโตเป็นรัฐและมีฐานะเป็นอาณาจกัรมาตั�งแต่พุทธศตวรรษที! 7 เนื!องจากมี
ที!ตั�งทางภูมิศาสตร์ที!เหมาะสมเป็นจุดกึ!งกลางระหวา่งโลกตะวนัออกและตะวนัตก (East-West Center) เป็น
ศูนยก์ลางการคา้ระหว่างจีนกบัอินเดียและเป็นศูนยก์ลางการเผยแพร่ศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนาฝ่าย
มหายานระหวา่งพุทธศตวรรษที! 11-19 ศูนยก์ลางของลงักาสุกะอยูบ่ริเวณเมืองโบราณยะรัง ปัจจุบนัปรากฏ
ร่องรอยศาสนสถานประกอบสถูปเจดียข์นาดใหญ่ จาํนวน 33 แห่ง ในพื�นที!ประมาณ 9 ตารางกิโลเมตร 
นอกจากนั�นยงัพอร่องรอยกาํแพงเก่าอีกหลายแห่งในบริเวณใกลเ้คียงกนั พุทธศตวรรษที! 19 อาณาจกัรลงักา
สุกะเริ!มเสื!อมลงเนื!องจากชายฝั!งทะเลตื�นเขินแม่นํ� าเปลี!ยนทางเดินศาสนาและวฒันธรรมของชาวเมืองได้
เปลี!ยนแปลงไปรวมทั�งอาณาจกัรมะละกาซึ! งเจริญขึ�นมาทางตอนใตย้กกาํลังมาโจมตีหลายครั� งในที!สุด
อาณาจกัรลงักาสุกะไดล่้มสลายไปในตน้ พุทธศตวรรษที! 21 โดยมีปตานี (Patani) เมืองท่าแห่งใหม่เจริญ
ขึ�นมาแทนที!ปะนาตีมีการปกครองที!เขม้แข็งมีสุลต่านหรือรายาเป็นผูมี้อาํนาจสูงสุดพ่อคา้ชาวยุโรป เช่น 
โปรตุเกส ฮอลนัดา องักฤษ สเปน ฯลฯ มาตา้ขายเป็นจาํนวนมาก ร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองดงักล่าวปรากฏ
อยู่ในพื�นที!กว่า 4 ตารางกิโลเมตร ในเขตตาํบลบานา บาราโหม และตนัหยงลุโละ ไดแ้ก่ มสัยิดกรือเซะ 
สุสานหลวงหรือกโูบร์มรัโฮม สุสานเจา้แม่ลิ�มกอเหนี!ยว ที!หล่อปืนใหญ่พญาตานี บ่อฮงัตูวะฮ ์บ่อชยัคดาโอะ 
บริเวณที!เคยเป็นท่าเรือขนถ่ายสินคา้ ฯลฯ ในเวลานั�น ปะตานีเป็นศูนยก์ลางของการศึกษา และเผยแพร่
ศาสนาอิสลามที!สําคญัของภูมิภาคนี�  และเป็นที!รู้จกักนัในชื!อ ปะตานี ดารุสสลาม คนไทยทั!วไปเรียนกว่า
เมืองตานี หรือปัตตานี ในปี พ.ศ.2351 ปัตตานีแบ่งการปกครองออกเป็น 7 หวัเมือง ไดแ้ก่ เมือง ตานี ยะหริ!ง 
หนองจิก สายบุรี ระแงะ รามนัห์ และยะลา ต่อมาในปี พ.ศ.2388 ศูนยก์ลางการปกครองของเมืองปัตตานียา้ย
มาอยูที่!จะบงัติกอสถานที!สําคญัในสมยันั�น ไดแ้ก่ วงัจะบงัติกอ มสัยิดรายา สุลาน โต๊ะอาเยาะ ย่านถนน
ปัตตานีภิรมยเ์ป็นยา่นาชาวจีนหรือไชน่าทาวน์ในสมยันั�น สถานที!สาํคญัไดแ้ก่ ศาลเจา้เล่งจูเกียง บา้นทรงจีน
ของหลวงสําเร็จกิจการจางวาง บา้นพระจีนคณานุรักษ์ และบา้นหลวงสุนทรสิทธิโลหะ ฯลฯ ปี พ.ศ.2449 
ปัตตานีมีการปกครองแบบมณฑล และ พ.ศ.2476 เปลี!ยนมาเป็นจงัหวดัปัตตานี สืบต่อมาถึงปัจจุบนั 

ลงักาสุกะและปัตตานีในอดีต 
 



 
ข้อมูลทั&วไป 
 

ปัตตานี เป็นหนึ!งในห้าจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตั�งอยูริ่มฝั!งทะเลตะวนัออกเฉียงของภาคใต้
สุดติดกบัทะเลจีนใตห้รืออ่าวไทย มีพื�นที!ประมาณ 2,052.356 ตารางกิโลเมตร และเป็นจงัหวดัที!มีขนาดเล็ก
เป็นอนัดบั 2 ของภาคใต ้รองลงมาจากจงัหวดัภูเก็ตพื�นที!ส่วนใหญ่เป็นที!ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก ภูเขา
ที!สาํคญั ไดแ้ก่ ภูเขาทรายขาว ซึ! งอยูใ่นเทือกเขาสันกะลาคีรี มีแม่นํ� าที!สําคญั 2 สาย คือ แม่นํ� าตานี และแม่นํ� า
สายบุรี ภูมิอากาศอบอุ่นตลอดปี อุณหภูมิเฉลี!ย 27.5 องศาฯ ปนตกชุกในระหวา่งเดือนธนัวาคม-มกราคม ฝน
ตกเฉลี!ย 1,750.9 มิลลิเมตร/ปี (เฉลี!ยในรอบ 30 ปี) ฤดูกาลมี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน (เดือนกุมภาพนัธ์-กรกฎาคม) 
ฤดูฝน (ธนัวาคม-มกราคม) ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม มีอาชีพหลกัคือการทาํนา นอกจากนี�
ประชาชนที!อาศยัอยู่ทางทิศตะวนัออกของจงัหวดั เช่น อาํเภอเมือง อาํเภอปะนาเระ และอาํเภอสายบุรี ยงั
ประกอบอาชีพประมงซึ! งส่งผลให้เกิดผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมต่อเนื!องอย่างมากมายในอดีตจงัหวดั
ปัตตานีเป็นจงัหวดัที!มีความเจริญรุ่งเรืองมาก เป็นเมืองเก่าแก่ที!ยิ!งใหญ่เคยมีฐานะเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจกัรลงักาสุกะ ซึ! งเป็นรัฐอิสระของชาวไทยพุทธ ในพุทธศตวรรษที! 7 มีอาณาเขตครอบคลุมพื�นที!
จงัหวดัสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กลนัตนั และตรังกานูในมาเลเซียปัจจุบนั ยงัมีซากเมืองเก่าของ
ปัตตานีในยุคนั�นปรากฏให้เห็นที!อาํเภอยะรังในปัจจุบนั และจากากรที!มีพื�นที!เป็นป่าเขาและมีพื�นที!ติด
ชายฝั!งทะเลเป็นระยะทางยาวประมาณ 176 กิโลเมตร จึงเป็นเมืองท่าที!สําคญัและเป็นศูนยก์ลางการปกครอง 
การค้า และวฒันธรรม มีทรัพยากรด้านการท่องเทียวหลายด้าน ทั�งด้านธรรมชาติโบราณสถานทาง
ประวติัศาสตร์และดา้นประเพณีวฒันธรรม การละเล่นพื�นบา้นซึ!งเป็นที!รุ้จกักนัแพร่หลาย 

 
การเดินทาง  
 

ปัตตานีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ประมาณ 1,055 กิโลเมตร หรือ 1,025 
กิโลเมตร โดยทางรถไฟ (สถานีโคกโพธิu ) การเดินทางไปได้สะดวกทั�งทางรถประจาํทาง รถไฟ และ
เครื!องบิน ดงันี�  

ทางรถยนต์ :จากกรุงเทพฯ สําหรับนกัท่องเที!ยวที!เดินทางโดยรถส่วนตวัสามารถใช้
เส้นทางหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) ระยะทาง 90 กิโลเมตร แลว้แยกเขา้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 
จนถึงจงัหวดัชุมพรรวมระยะทางประมาณ 460 กิโลเมตร แลว้เดินทางต่อโดยใชท้างหลวงหมายเลข 41, 42, 
43 ผา่นจงัหวดัสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ผา่นปากนํ� าเทพา เขา้สู่จงัหวดัปัตตานี รวมระยะทาง
อีก 505 กิโลเมตร 

ข้อมูลทั&วไป 
 

การเดินทาง  
 



ทางรถโดยสารประจําทาง : จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจาํทางทั�งรถธรรมดา และปรับ
อากาศออกจากสถานีขนส่งสายใต ้ถนนปิ! นเกลา้-นครชัยศรี ทุกวนัใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 ชั!วโมง 
สอบถามรายละเอียดไดที้! โทร. 435-1200, 434-7192 

ทางรถไฟ :จากกรุงเทพฯ (หวัลาํโพง) มีขบวนรถด่วนและรถเร็วบริการถึงสถานีโคกโพธิu
ทุกวนั รายละเอียดสอบถามไดจ้ากหน่วยบริการเดินทางภายในบริเวณสถานีกรุงเทพฯ โทร. 223-7010, 223-
7020 จากสถานีโคกโพธิu จะมีรถโดยสารประจาํทางและรถแท็กซี!บริการระหวา่งอาํเภอโคกโพธิu -อาํเภอเมือง 
ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร 

ทางอากาศ : มีเครื!องบินของบริษทัการบินไทย จาํกดั บริการระหวา่งกรุงเทพฯ-หาดใหญ่
ทุกวนั และต่อเครื!องจากหาดใหญ่ไปปัตตานี (สนามบินบ่อทอง) สอบถามรายละเอียดไดที้! บริษทั การบิน
ไทย จาํกดั โทร. 280-0060,628-2000 นอกจากนี�นกัท่องเทียวสามารถต่อรถโดยสารประจาํทางหรือรถแท็กซี!
จากหาดใหญ่ไปปัตตานีไดทุ้กวนั ระยะทางประมาณ 104 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณชั!วโมง
เศษ 

 
 
ระยะทางจากจังหวดัไปยงัอาํเภอต่าง ๆ  
 

อาํเภอเมือง-อาํเภอหนองจิก 8 กิโลเมตร 
อาํเภอเมือง-อาํเภอยะหริ!ง 15 กิโลเมตร 
อาํเภอเมือง-อาํเภอยะรัง 15 กิโลเมตร 
อาํเภอเมือง-อาํเภอโคกโพธิu  26 กิโลเมตร 
อาํเภอเมือง-อาํเภอมายอ 29 กิโลเมตร 
อาํเภอเมือง-อาํเภอปะนาเระ 45 กิโลเมตร 
อาํเภอเมือง-อาํเภอสายบุรี 50 กิโลเมตร 
อาํเภอเมือง-กิ!งอาํเภอทุ่งยางแดง 46 กิโลเมตร 
อาํเภอเมือง-กิ!งอาํเภอแม่ลาน 53 กิโลเมตร 
อาํเภอเมือง-กิ!งอาํเภอไมแ้ก่น 67 กิโลเมตร 
อาํเภอเมือง-กิ!งอาํเภอกะพอ้ 65 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 

ระยะทางจากจังหวดัไปยงัอาํเภอต่าง ๆ  
 



 
ระยะทางจากจังหวดัไปยงัสถานที&ใกล้เคียง  
 

ปัตตานี-ยะลา ระยะทาง 35 กิโลเมตร 
ปัตตานี-นราธิวาส ระยะทาง 92 กิโลเมตร 
ปัตตานี-สงขลา ระยะทาง 99 กิโลเมตร 

 
อาณาเขตและการปกครอง 
 

ทิศเหนือ จดกบัจงัหวดัสงขลา 
ทิศใต ้จดกบัจงัหวดันราธิวาส และจงัหวดัยะลา 
ทิศตะวนัตก จดกบัจงัหวดัยะลา และจงัหวดัสงขลา 
ทิศตะวนัออก จดกบัอ่าวไทย 
ปัตตานีแบ่งการปกครองออกเป็น 8 อาํเภอ กบั 4 กิ!งอาํเภอไดแ้ก่ อาํเภอเมือง อาํเภอสายบุรี 

อาํเภอโคกโพธิu  อาํเภอยะหริ!ง อาํเภอปะนาเระ อาํเภอมายอ อาํเภอหนองจิก อาํเภอยะรัง กิ!งอาํเภอไมแ้ก่น กิ!ง
อาํเภอทุ่งยางแดง กิ!งอาํเภอกะพอ้ และกิ!งอาํเภอแม่ลาน 

 
สถานที&ท่องเที&ยวในเขตอาํเภอเมืองปัตตานี 
 
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
 

ตั�งอยู่ที!ตาํบลรูสะมิแล อาํเภอเมือง ห่างจากตวัเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร เป็น
สวนสาธารณะแห่งใหม่ที!จดัสร้างขึ�นบริเวณริมทะเลสายแม่นํ� าปัตตานีฝั!งซ้ายไป จนจดหมาวิทยาลยัสงขลา
นครินทร์มีเนื�อที!ประมาณ 155 ไร่ เป็นสวนป่าชายแลนที!ตกแต่งดว้ยไมด้อกไมป้ระดบั มีทิวทศัน์สวยงามร่ม
รื!นจึงมีผูนิ้ยมไปพกัผอ่นหยอ่นใจกนัมาก 
 
วงัจะบังติกอ 
 

สร้างในสมยัตนกูมูฮมัหมดั (พ.ศ. 2388-2399) เชื�อสายราชวงศก์ลนัตนัซึ! งพระบาทสมเด็จ
พระนั!งเกลา้เจา้อยูห่วัทรงโปรดเกลา้ฯ แต่งตั�งใหเ้ป็นเจา้เมืองปัตตานี วงัจะบงัติกอตั�งอยูริ่มแม่นํ� าปัตตานีตรง
สามแยกตาํบลจะบงัติกอในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ตวัวงัหนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออกบนเนื�อที! 7 ไร่ วงันี�

ระยะทางจากจังหวดัไปยงัสถานที&ใกล้เคียง  
 

อาณาเขตและการปกครอง 
 

สถานที&ท่องเที&ยวในเขตอาํเภอเมือง
ปัตตานี มีดงันี�  



สร้างโดยก่ออิฐถือปูนรูปทรงของวงัเป็นบา้นชั�นเดียวขนาดใหญ่ หลงัคาทรงปั� นหยา หรือแบบลีมะ ตวั
อาคารเป็นรูปสี! เหลี!ยมผืนผา้ยกพื�นสูง 1 เมตร สร้างดว้ยไม ้ ภายในอาคารมีห้องโถงขนาดใหญ่ใช้เป็นที!
ทาํงานของเจา้เมือง ส่วนดา้นหลงัของห้องโถงจะเป็นที!อยู่อาศยัของภรรยาและบริวาร วงัจะบงัติกอไดใ้ช้
เป็นศูนยก์ลางการปกครองในทอ้งถิ!นและเป็นที!อยู่อาศยัของเจา้เมืองปัตตานีคนต่อ ๆ มา ไดแ้ก่ ตนกูปูเต๊ะ 
บุตรชายคนโตของตนกูมูฮมัหมดั เมื!อตนกูปูเต๊ะถืงแก่กรรม บุตรชายคนโต คือ ตนกูตีมุง ไดเ้ป็นเจา้เมืองต่อ
จนกระทั!งถึงสมยัตนกอูบัดุลกอร์เดร์ เจา้เมืองคนสุดทา้ย เนื!องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั
โปรดฯ ให้จดัการปฏิรูปการปกครองทั�งประเทศจึงไดยุ้บเมืองต่าง ๆ ทั�ง 7 เมือง ไดแ้ก่ เมืองปัตตานี ยะหริ!ง 
ยะลา รามนัห์ สายบุรี ระแงะ และหนองจิก รวมเป็นมณฑลเรียกว่ามณฑลปัตตานี ต่อมาวงัซึ! งเคยเป็น
ศูนยก์ลางการปกครองก็เปลี!ยนสภาพไปกลายเป็นเพียงที!อยูอ่าศยัของบุตรหลานและบรรดาญาติ ๆ สืบต่อ
มาถึงปัจจุบนั 
 
หมู่บ้านรูสะมิแล 
 

รูสะมิแลเป็นภาษายาวี แปลวา่ สนเกา้ตน้ เป็นทอ้งที!ของตาํบลที!มีส่วนหนึ!งเป็นชายทะเล
ดา้นทิศเหนือของอาํเภออาณาเขตของบริเวณนี� เป็นที!ตั�งของหมาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ที!นกัศึกษาและที!ชาวบา้นเรียกในพระปรมาภิไธยยอ่ของสมเด็จพระราชบิดา เจา้ฟ้ามหิดลอดุลยเดชวา่ “ม.อ.” 
ตามตาํนานกล่าววา่ สนเกา้ตน้นี� เป็นเรือสําเภาที!ลิ�มกอเหนี!ยวนาํมา 9 ลาํ เพื!อตามพี!ชายกลบัเมืองจีน เมื!อขาด
การดูแลเรือไดจ้มลงเหลือแต่เสากระโดง ซึ! งทาํดว้ยตน้สนเกา้ตน้ 

 
พพิธิภัณฑ์ศูนย์การศึกษาเกี&ยวกบัภาคใต้ 
 

ตั�งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ! งเป็นมหาวิทยาลยัแห่ง
แรกที!ตั�งขึ�นในภาคใตเ้ริ!มดาํเนินการก่อสร้างตั�งแต่ปี พ.ศ.2509 และเริ!มเปิดคณะศึกษาศาสตร์เป็นคณะแรก
ในปี พ.ศ.2511 พิพิธภณัฑแ์ห่งนี�  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาํเนินทรง
เปิดเมื!อปี พ.ศ.2526 ภายในพิพิธภณัฑ์เป็นที!รวมเอกสาร โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ พระพุทธรูป พระพิมพ ์
หตัถกรรมพื�นบาทของภาคใต ้เงินตรา สมุดข่อย พระคมัภีร์อลักุรอ่านฉบบัที!เขียนดว้ยลายมือ ปืนใหญ่หล่อ
ดว้ยทองเหลือง เครื!องถว้ยชาม ตลอดจนหินจารึกหนา้หลุมศพเป็นภาษาจีนเกี!ยวกบัเจา้แม่ลิ�มกอเหนี!ยว และ
ลิ�มโตะ๊เคี!ยม โบราณวตัถุเหล่านี�แสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ของชนชาติต่าง ๆ ที!เดินทางมาติดต่อคา้ขายใน
อดีตเหมาะสาํหรับผูที้!สนใจวฒันธรรมและประเพณี พิพิธภณัฑแ์ห่งนี� เปิดทาํการในเวลาราชการ 

 
 
 



มัสยดิกลางจังหวดัปัตตานี 
 

 
 

เป็นมสัยิดที!สวยที!สุดของไทย สร้างในปี พ.ศ.2497 และทาํพิธีเปิดโดยจอมพลสฤษดิu  ธนะ
รัชต์ เมื!อวนัที! 3 พฤษภาคม 2506 เพื!อให้เป็นศูนยก์ลางในการประกอบศาสนากิจของชาวไทยมุสลิมใน
ภาคใตเ้ป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก หลงัคาทรงสี!เหลี!ยมชั�นเดียวมีโดมใหญ่ 2 โดม รายรอบดว้ยโดมเล็ก 
ๆ อีกหลายโดม ดูสวยงามสง่าและสงบมสัยิดกลางแห่งนี�ตั�งอยูที่!ตวัเมืองปัตตานีริมถนนสายปัตตานี-ยะลา 
(ทางหลวงหมายเลข 410) หรือจากถนนพิพิธแลว้เลี� ยวขวาไปตามถนนไปจงัหวดัยะลา ระยะทางประมาณ 
500 เมตร จะเห็นมสัยิดกลางตั�งตระหง่านอยูริ่มถนนอยา่งสง่างามเปิดให้เขา้ชมภายในทุกวนั เวลา 09.00-
15.30 น. แต่ไม่ควรที!จะไปในวนัศุกร์ ระหวา่งเวลา 12.00-14.00 น. ซึ! งเป็นวนัละหมาดประจาํสัปดาห์ 

 
มัสยดิกรือเซะและสุสานเจ้าแม่ลิ7มกอเหนี&ยว 
 

ตั�งอยูที่!บา้นกรือเซะ ตาํบลตนัหยงลุโละ อาํเภอเมือง ตามทางหลวงหมายเลข 42 (ปัตตานี-
นราธิวาส) ห่างจากตวัเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นมสัยดิเก่าแก่ อายกุวา่ 200 ปี สันนิษฐานไดว้า่เป็นศาสน
สถานที!สร้างขึ�นในพุทธศตวรรษที! 22 ร่วมสมยัอยธุยา กรมศิลปากรไดป้ระกาศขึ�นทะเบียนเป็นโบราณสาน
เมื!อ พ.ศ.2478 ลกัษณะการก่อสร้างเป็นแบบเสากลมรูปลกัษณะแบบเสาโกธิกของยุโรปช่องประตูหนา้ต่างมี
ทั�งแบบโคง้แหลมและโคง้มน ส่วนที!สําคญัที!สุดคือ หลงัคาโดมซึ! งยงัสร้างไม่แลว้เสร็จบริเวณดา้นหนา้ของ
มสัยดิมีฮวงซุย้ หรือสุสานที!ฝังศพของเจา้แม่ลิ�มกอเหนี!ยวที!ไดรั้บการตกแต่งพูนดินใหม่ปรากฏอยูมี่ผูค้นไป
กราบไหวก้นัมาก พร้อมด้วยส่งก่อสร้าง อื!น ๆ เช่น เก๋งจีน โอ่งนํ� าสีแดง (ซึ! งจุนํ� าไดถึ้ง 120,000 ลิตร) 
มสัยิดกรือเซะนี�สร้างโดยลิ�มโต๊ะเคี!ยม ซึ! งเป็นชาวจีนไดม้าแต่งงานกบัธิดาพระยาตานี และไดเ้ปลี!ยนมานบั
ถือศาสนาอิสลามต่อมานอ้งสาวของลิ�มโต๊ะเคี!ยมชื!อลิ�มกอเหนี!ยวไ ดล้งเรือสําเภามาตามให้พี!ชายกลบัเมือง
จีน แต่ไม่สําเร็จลิ�มโต๊ะเคี!ยมไดส้ร้างมสัยิดกรือเซะขึ�น ลิ�มกอเหนี!ยวจึงไดส้าปแช่งขออยา่ให้สร้างมสัยิด
สําเร็จ และตวัเองไดผ้กูคอตายที!ตน้มะม่วงหิมพานต ์ลิ�มโต๊ะเคี!ยมไดจ้ดัการฝังศพนอ้งสาวไวที้!หนา้มสัยิดนี�  
ชาวปัตตานีนาํตน้ไมที้!ลิ�มกอเหนี!ยวผกูคอตาย มาแกะสลกัเป็นรูปไวส้ักการะบูชาและสร้างศาลเจา้ต่อมาไดมี้
การอญัเชิญเจา้แม่ลิ�มกอเหนี!ยวมาประดิษฐานไว ้ณ ศาลเจา้แห่งใหม่ ซึ! งตั�งอยูที่!ถนนอาเนาะรู ในเขตเทศบาล
เมืองปัตตานี เรียกวา่ศาลเจา้เล่งจูเกียง (ศาลเจา้แม่ลิ�มกอเหนี!ยว) เป็นที!นบัถือของชาวปัตตานีและชาวจงัหวดั
ใกล้เคียง ในเดือน 3 ของทุกปี (กุมภาพนัธ์-มีนาคม) จะทาํพิธีเซ่นไหวแ้ละแห่เจา้แม่นับว่าเป็นพิธีที!



สนุกสนานมาก ส่วนมสัยดิกรือเซะก็เป็นไปตามคาํสาป เพราะไม่สามารถสร้างเสร็จไดเ้มื!อจะสร้างต่อก็ให้มี
อาเพศฟ้าผ่าทุกครั� งไปจนถึงปัจจุบนัก็ไม่มีใครกล้าสร้างมสัยิดกรือเซะต่อคงเหลือซากทิ�งไวต้ราบเท่าทุก
วนันี�  
 
ศาลหลกัเมือง 
 

ตั�งอยูบ่ริเวณสนามศกัดิu เสนีย ์ตรงขา้มศาลากลางจงัหวดัริมฝั!งแม่นํ� าปัตตานี ตาํบลสะบารัง 
อาํเภอเมือง สร้างเมื!อปี พ.ศ.2494 สมยัพระยารัตนภกัดีเป็นผูว้่าราชการจงัหวดั ศาลแห่งนี� เป็นที!เคารพ
สักการะของชาวเมืองปัตตานีและนกัท่องเที!ยวที!แวะไปเที!ยวมกัจะพากนัไปสักการะเพื!อความเป็นสิริมงคล 

 
สถานที&หล่อปืนใหญ่ 

อยูเ่ลยมสัยดิกรือเซะไปประมาณ 1 กิโลเมตร ในเขตตาํบลตนัหยงลุโละ ริมทางหลวง
หมายเลข 42 (ปัตตานี-นราธิวาส) รวมระยะทางห่างจากตวัเมือง 8 กิโลเมตร เชื!อกนัวา่เป็นสาถนที!ล่อปืน
ใหญ่พญาตรีดว้ยเช่นกนัซึ! งมีขนาดใหญ่สุดในเมืองไทย ปัจจุบนันาํมาไวที้!หนา้กระทรวงกลาโหมกรุงเทพฯ 
บริเวณสถานที!หล่อปืนใหญ่นี� เป็นบริเวณที!มีดินสีดาํแตกต่างจากบริเวณอื!น หญา้ยงัแหง้ตายไม่ยอมขึ�นแม้
เวลาจะผา่นไปกวา่ 200 ปีแลว้ก็ตาม 

 
สถานที&ท่องเที&ยวอื&น ๆ  
 
สถานที&ท่องเที&ยวในเขตอาํเภอยะหริ&ง 
 
วงัเก่ายะหริ&ง 
 

ตั�งอยูห่มู่ที! 2 ตาํบลยามู ห่างจากตวัจงัหวดัประมาณ 13 กิโลเมตร เป็นถนนราดยางตลอด
สายวงัเก่ายะหริ!งไดส้ร้างขึ�นเมื!อประมาณ พ.ศ.2438 ปลายรัชสมยัของรัชกาลที! 5 ผูส้ร้างคือ พระยาพิพิธ
เสนามาตยาธิบดี ศรีสุรสงคราม วงัเก่ายะหริ!งเป็นอาคารสองชั�นครึ! งตึกครึ! งไมมี้บนัไดโคง้ทอดขึ�นไปสู่
ระเบียงทั�งสองดา้น จากระเบียงมีประตูเปิดเขา้สู่ห้องโถงใหญ่ ลกัษณะคลา้ยกบัทอ้งพระโรงเจา้ของวงัยินดี
ใหช้มบริเวณรอบวงัไดโ้ดยรอบ 

 
 
 
 

สถานที&ท่องเที&ยวอื&น ๆ  
 



หาดตะโละกาโปร์ 
 

ตั�งอยูห่่างจากตวัเมืองปัตตานีตามทางหลวงหมายเลข 42 (ปัตตานี-นราธิวาส) เลี� ยวซ้ายเขา้
อาํเภอยะหริ!ง ขา้มคลองยามูตามสะพานคอนกรีตขนาดใหญ่ผา่นพื�นที!สวนป่าชายแลนและหมู่บา้นไปจนถึง
ทางแยกเขา้สู่หาด รวมระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร หาดตะโละกาโปร์เป็นหาดที!มีชื!อเสียงของจงัหวดั
ปัตตานีเคยประกวดแหล่งท่องเที!ยว 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดที้! 2 ประเภทแหล่งท่องเที!ยวธรรมชาติ
ประจาํปี 2529 ลกัษณะของหาดตะโลกาโปร์เป็นหาดทรายขาวสะอาดขนานกบัชายฝั!งทะเล มีพื�นที!กวา้ง
ประมาณ 40 เมตร มีเรือกอและของชาวประมงจอดอยูเ่ป็นจาํนวนมากหาดทรายแห่งนี� งอกยาวขึ�นไปเรื!อย ๆ 
เพราะเกิดจากกระแสนํ�าพดัเอาตะกอนทรายมาทบัถมพอกพนูเหมาะแก่การไปนั!งพกัผอ่นชมความสวยงามมี
ทิวสนและตน้มะพร้าวใหค้วามร่มรื!นสวยงาม 

 
มัสยดิบ้านดาโต๊ะ 
 

ตั�งอยูห่มู่ที! 4 บา้นดาโต๊ะ ตาํบลแหลมโพธิu  ห่างจากตวัจงัหวดัประมาณ 19 กิโลเมตร บน
เส้นทางเดียวกบัไปหาดตะโละกาโปร์เป็นทางราดยางประมาณ 16 กิโลเมตร และทางลูกรังอีกประมาณ 3 
กิโลเมตร เป็นสถานที!ท่องเที!ยวที!สําคญัในประวติัศาสตร์ดา้นศาสนาซึ! งกรมศิลปากรไดท้าํการสํารวจและ
ขึ�นทะเบียนโบราณสถานไวแ้ลว้ 

 
แหลมตาชี หรือแหลมโพธิ: 
 

เป็นหาดทรายขาวยื!นต่อจากหาดตะโลกาโปร์ไปในทะเลอ่าวไทยทางทิศเหนือยาว 11 
กิโลเมตร เป็นป่าสนทะเลหาดทรายขาวสะอาดเหมาะสําหรับตากอากาศและเล่นนํ� าทะเล อยูใ่นเขตตาํบลตะ
โละกาโปร์การเดินทางไปแหลมตาชีไปได ้2 ทาง คือ ทางนํ� าโดยนั!งเรือกจากปากแม่นํ� าปัตตานี ตรงไปยงั
แหลมตาชีและทางบกคือเขา้ทางถนน รพช.-แหลมโพธิu  ไปประมาณ 10 กิโลเมตร แหลมตาชีแห่งนี� จะเป็นที!
พกัผอ่นในวนัหยดุสัปดาห์ของชาวปัตตานี 

 
ทางนํ7า 
 

นั!งเรือจากปากแม่นํ�าปัตตานีตรงไปยงัแหลมตาชีเลยใชเ้วลาประมาณชั!วโมงเศษ นั!งเรือจาก
ท่าด่านอาํเภอยะหริ!ง ออกมาตามคลองยามู ทะลุทะเลในไปจนถึงแหลมตาชี 

 
 



 
ทางบก 
 

จากอาํเภอยะหริ!งขา้มคลองยามูมาตายสะพานไมมี้ถนนตดัเขา้ไปประมาณ 10 กิโลเมตร จนถึงหมู่ที! 
2 ตาํบลตะโละกาโปร์ และนั!งเรือหางยาวต่อไปจนถึงปลายแหลม 

 
สถานที&ท่องเที&ยวในเขตอาํเภอปะนาเระ 
 
หาดชลาลยั 
 

ห่างจากที!วา่การอาํเภอประมาณ 2 กิโลเมตร ไปตามถนนลาดยางสายปัตตานี-นราธิวาส 
เลี�ยวซ้ายเขา้สู่อาํเภอปะนาเระและแยกเขา้สู่ชายหาด จุดเด่นของหาดแห่งนี�อยูที่!บึงนํ� าขนาดใหญ่ใกลบ้ริเวณ
ทิวสนซึ!งใหบ้รรยากาศที!สงบร่มรื!นเหมาะแก่การท่องเที!ยวพกัผอ่นหยอ่นใจ 
 
หาดมะรวด 
 

อยูล่ดัจากหาดชลาลยัไปประมาณ 2 กิโลเมตร การเดินทางเช่นเดี!ยวกนัทางไปหาดชลาลยั 
แต่ไปต่อจนถึงทางแยกจากถนนปะนาเระ-สายบุรี และเลี�ยวซ้ายไปสู่หาดลกัษณะเด่นของหาดมะรวด ไดแ้ก่ 
ภูเขาหินที!มีขนาดเล็กที!ตั� งซ้อนทบักนัอยู่ดูแปลกตา และบนภูเขาก็ยงัมีตน้มะพร้าวขึ�นสวยงามเด่นชัด
ท่ามกลางหาดทรายขาวสะอาดและมีทางเดินทอดยาวใหขึ้�นไปเดินเล่นบนยอดเขาไดอี้กดว้ย 

 
หาดราชรักษ์ 
 

เป็นหาดทรายต่อเนื!องกบัหาดชลาลยั หาดมะรวด และหาดแฆแฆ โดยอยู่ถดัจากหาดมะ
รวดไปเพียง 1 กิโลเมตร และอยูก่่อนถึงหาดแฆแฆ ประมาณ 2 กิโลเมตร การเดินทางใชท้างเดียวกนัที!ไป
หาดชลาลยั และหาดมะรวดโดยแยกไปตามทางแยกเขา้สู่หาดราชรักษ ์ลกัษณะเด่นของหาดราชรักษคื์อเป็น
หาดทรายกวา้งลอ้มรอบดว้ยโขดหิน และหุบเขาเตี� ย ๆ บนเนินเขาจดัเป็นสถานที!ชมทิวทศัน์ที!สวยงามอีก
แห่งหนึ!ง 

 
 
 



หาดแฆแฆ 
 

อยูห่่างจากตวัจงัหวดั ประมาณ 43 กิโลเมตร แฆแฆ เป็นภาษามลายทูอ้งถิ!น (ภาษายาวี) มี
ความหมายวา่ อึกทึกครึกโครม อยูใ่นทอ้งที!ตาํบลนํ�าบ่อตั�งอยูห่่างจากหาดราชรักษป์ระมาณ 2 กิโลเมตร การ
เดินทางใชเ้ส้นทางหลวงสายปัตตานี-นราธิวาส เลี� ยวซ้ายเขา้สู่อาํเภอปะนาเระไปจนถึงทางแยกขวามือไปสู่
อาํเภอสายบุรี จึงเดินทางต่อไปอีกประมาณ 8 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 4157 (ปะนาเระ-สาย
บุรี) หาดแฆแฆอยูใ่นเขตหุบเขาเตี�ยลอ้มรอบดว้ยโขดหินลกัษณะแปลกตาสวยงามบนเนินเขามีศาลาพกัผอ่น
และเป็นจุดชมทิวทศัน์ที!สวยที!สุดแห่งหนึ! งกล่าวกนัว่าหาดแฆแฆนี� เป็นหาดทรายที!สงบและสวยงามของ
จงัหวดัปัตตานี 
 
หาดปะนาเระ 
 

อยูห่่างจากตวัอาํเภอ ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นหมู่บา้นชาวประมงหลายร้อยหลงัคาเรือน
บนหาดทรายอนัยาวเหยียดมีเรือกอและ และเรือประมงนานาชนิดจอดเรียงรายอยูท่ ั!วทั�งหาด หาดทรายไม่
เหมาะแก่การเล่นนํ�าเพราะเป็นหมู่บา้นชาวประมงและที!จอดเรือ 

 
บ่อนํ7าศักดิ:สิทธิ:เขาบ่อชัย 
 

ตั�งอยู่หมู่ที! 2 ตาํบลคอกกระบือ ห่างจากตวัจงัหวดัประมาณ 44 กิโลเมตร เป็นถนนดิน
ลูกรัง ประมาณ 8 กิโลเมตร แลว้เดินเทา้เขา้ไปอีก 2 กิโลเมตร ทางทิศใตข้องตาํบลคอกกระบือมีภูเขาลูกหนึ!ง 
เรียกกนัวา่ เขาบ่อไพร บนยอดเขามีบ่อนํ� าที!เชื!อกนัวา่เป็นบ่อนํ� าศกัดิu สิทธิu  และในครั� งที!พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัฯ รัชการปัจจุบนัขึ�นครองราชยก์็ไดน้าํนํ�าจากบ่อแห่งนี� ไปใชใ้นพระราชพิธีราชาภิเษกดว้ยซึ! งต่อมา
ไดถู้กเปลี!ยนชื!อเป็น บ่อชยั 

 
วดัควนใน 
  

ตั�งอยูที่!ตาํบลบา้นควน อาํเภอปะนาเระ ภายในวดัมีจิตรกรรมฝาผนงัเขียนที!เพดานคอสอง 
และฝากั�นหอ้ง เป็นเรื!องราวเกี!ยวกบัพุทธประวติั สีที!ใชเ้ป็นลกัษณะสีพื�นเมือง คือสีแดงสดลายเส้นบางส่วน
ค่อนขา้งงามจึงนบัว่าเป็นภาพที!มีคุณค่าอีกแห่งหนึ!ง เป็นที!น่าสังเกตวา่ที!กุฏิหลงันี� มีลายจาํหลกัตามคติจีน 
ไทย พุทธ และไทยมุสลิมประสมประสานกนัอยา่งประณีตสวยงาม 
 
 



วดัหงสาราม 
 

วดัท่าขา้มหรือวดัใหม่ เป็นวดัเก่าแก่วดัหนึ!งในปัตตานี ตั�งอยูที่!หมู่ 1 บา้นท่าขา้ม ตาํบลท่า
ขา้ม อาํเภอปะนาเระ ห่างจากตวัอาํเภอประมาณ 3 กิโลเมตร วดันี� มีอายุประมาณ 300 ปี มีกุฏิและศาลาทรง
ไทยที!เป็นสถาปัตยก์รรมที!มีอายุเกือบ 100 ปี เป็นเรือนแฝดยาวไปทางทิศเหนือและทิศใต ้และมีเรือนขวาง
ดา้นตะวนัตกอีกหลงัหนึ!ง ตามริมกรอบประตูช่องลมและฝาบางส่วนมีภาพและสลกัเป็นลายทรงเลขาคณิต 
ลายดอกไม ้ และรูปสัตว ์ตามฝาผนงับางส่วนมีภาพจิตรกรรมพุทธประวติัและชาดกฝีมือช่างพื�นเมือง ซึ! ง
สะทอ้นใหเ้ห็นวฒันธรรมทอ้งถิ!น 

 
ตลาดนัดปาลสั 
 

อยู่ห่างจากตวัเมืองปัตตานีประมาณ 30 กิโลเมตร บนทางแยกจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 42 ประมาณ ก.ม. ที! 42-43 เขา้สู่อาํเภอปะนาเระ ในช่วงเวลาเชา้-สาย จะมีตลาดนดัริมทางชาวไทย
มุสลิมแบบเครื!องแต่งกายพื�นเมืองโพกศีรษะดว้ยผา้บาติกสีฉูดฉาดเดินไปมาหาซื�อของ ในตลาดแห่งนั�นเป็น
ภาพซึ!งน่าชม ชีวติชนบทของชาวไทยมุสลิมที!มีบรรยากาศเมืองใตอ้ยา่งแทจ้ริง 
 
สถานที&ท่องเที&ยวในเขตอาํเภอสายบุรี 
 
วงัสายบุรี 
 

ตั�งอยูที่!เลขที! 34 ถนนกลาพอ ตาํบลตะลุบนั อาํเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี วงันี�สร้างโดย
สถาปนิกชาวชวา และช่างทอ้งถิ!น เมื!อปี พ.ศ. 2428 ในสมยัพระยาสุริยสุนทรบวรภกัดี เจา้เมืองสายบุรี ตรง
กบัรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัลกัษณะรูปทรงของวงัสายบุรีเป็นอาคารไมท้ั�งหลงัมี 2 
ชั�น หลงัคาทรงปั� นหยา เป็นเรือนไทยมุสลิมที!ไดรั้บอิทธิพลมาจากศิลปกรรมของชวา ตวัวงัเป็นรูปตวัแอล 
(L) จากระยะเวลาอนัยาวนานทาํใหต้วัวงัทรุดโทรมลงไม่ไดมี้การซ่อมแซมทาํให้ชั�นบนไม่สามารถใชเ้ป็นที!
อยูอ่าศยัลกัษณะเด่นของวงัสายบุรี คือพื�นไมท้าํดว้ยไมต้ะเคียนปื� นเป็นเส้นทแยงมุมมีแกนกลางตีเนน้เป็น
ฟันปลา ทั�งชั�นบนและชั�นล่างสําหรับช่องระบายอากาศ นิยมฉลุไมเ้ป็นลวดลายพรรณพฤกษาตามแบบ
ศิลปะชวา นอกจากนี� เชิงชายตกแต่งโดยใชท้องเหลืองฉลุโปร่งดว้ยลวดลายพรรณพฤกษาตามแบบศิลปะ
ชวา 

 
 
 



วงัพพิธิภักดี 
 

ตั�งอยูต่รงขา้มกบัวงัสายบุรีสืบเนื!องจากพระพิพิธภกัดี ไดม้าหลงรักหลานสายพระยาสุริย
สุนทรบวรภกัดีบุตรชายของเจา้เมืองยะหริ! งต่อมาเมื!อพระพิพิธภกัดีได้แต่งงานกบัหลานสาวพระยาสุริย
สุนทรบวรภกัดี จึงไดส้ร้างวงัพิพิธภกัดี เป้ฯอาคารไม ้2 ชั�น ช่างทอ้งถิ!นเป็นผูส้ร้างโดยนาํศิลปะแบบ
ตะวนัตกและศิลปะของทอ้งถิ!นมาผสมผสานกนัคือ มีหนา้มุขแบบตะวนัตกลูกกรงบนัไดเป็นลายปูนปั� นรูป
ดอกไมล้กัษณะเด่นอีกประการหนึ!งคือผนงักั�นห้องภายในอาคารเป็นผนงัโคง้อิทธิพลศิลปะตะวนัตก มีช่อง
ลมเป็นลวดลาย พรรณพฤกษาอิทธิพลศิลปะชวา ปัจจุบนัวงัพิพิธภกัดียงัคงมีสภาพสมบูรณ์ โดยไดมี้การ
ดูแลตกแต่งวงัหลงันี� ให้คงอยูใ่นสภาพเดิม วงัพิพิธภกัดีจึงเป็น วงัอีกแห่งหนึ!งในจงัหวดัปัตตานีที!คงความ
งดงามอยา่งสมบูรณ์แบบในปัจจุบนั 
 
ภูเขาสะลนิดงบายู 
 

ห่างจากตวัจงัหวดัประมาณ 50 กิโลเมตร อยูใ่นเขตเทศบาลตาํบลตะลุบนั เป็นถนนลาดยาง
ตลอดสายภูเขานี� มี “ถํ�าปิด” ซึ! งถือวา่เป็นสถานที!ศกัดิu สิทธิu ตั�งอยูที่!เชิงเขาดา้นหลงัสํานกังานเทศบาลตาํบลตะ
ลุบนัเป็นปากถํ�าขนาดไม่ใหญ่นกั แต่มีหินปิดสนิทอยู ่ส่วนทางดา้นหลงัเขามีโพนงปรากฏอยูแ่ละที!ศาลาเชิง
เขาเป็นที!ประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายแดง ศิลปะร่วมสมยัอยธุยาปางมารวชิยั 2 องค ์กรมศิลปากรไดขึ้�น
ทะเบียนเป็นโบราณวตัถุแลว้นบัเป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์สาํคญัยิ!ง 

 
หาดวาสุกรี (ชายหาดบา้นปาตาตีมอ) 
 

อยูใ่นเขตเทศบาลตาํบลตะลุบนั อยูห่่างจากตวัเมือง 52 กิโลเมตร ในเขตอาํเภอสายบุรี และ
อยูห่่างจากตวัอาํเภอสายบุรีเพียง 2 กิโลเมตร การเดินทางจากตวัเมืองปัตตานีใชเ้ส้นทางหลวงสายปัตตานี-
นราธิวาส แลว้อาจเลือกเดินทางผ่านหาดแฆแฆไปจนถึงอาํเภอสายบุรีหรือไปเลี� ยวซ้ายตรงทางแยกเขา้สู่ 
อาํเภอสายบุรีโดยตรงก็ไดส้ภาพถนนเป็นทางราดยางตลอดจนถึงสะพานขา้มแม่นํ� าจาํนั�นเป็นถนนลูกรังบด
อดัแน่นผา่นหมู่บา้นชาวประมง และป้อมยามตาํรวจอีกประมาณ 150 เมตร จึงถึงบริเวณชายหาดลกัษณะ
ของหาดทรายเป็นแนวยาวขนานไปกบัทิวสนทาํให้หาดวาสุกรี เหมาะสําหรับการท่องเที!ยวและการพกัผอ่น
ซึ!งมีสิ!งอาํนวยความสะดวกสบายที!อยูใ่นเกณฑที์!ค่อนขา้งพร้อมทั�งร้านอาหารและที!พกั 
ภูเขาใต้นํ7า 
 



มีคนไม่มากนกัที!จะทราบถึงแหล่งท่องเที!ยวแห่งใหม่ ที!เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของปะการัง
พืชใตน้ํ� าและฝงูปลานานาชนิด ที!มีความงดงามอยา่งยิ!ง ผูรั้กการดาํนํ� าเป็นชีวิตเพราะในเขตภูเขาใตน้ํ� าเป็น
เขตที!อุดมสมบูรณ์ภูเขาใตน้ํ�านี�อยูใ่นเขตของหาดวาสุกรี 

 
บ้านปะเสยะวอ 
 

ตั�งอยูที่!หมู่บา้นปะเสยะวอ เป็นหมู่บา้นที!มีชื!อเสียงในการต่อเรือกอและซึ! งเป็นเรือประมง 
ของชาวปัตตานีและนราธิวาส มีลกัษณะเป็นเรือหวัแหลมทา้ยแหลมระบายสีสันงดงามการเดินทางจากถนน
สายใหม่ที!ตดัจากอาํเภอปะนาเระไปยงัอาํเภอสายบุรี ผา่นกลางบา้นปะเสยะวอทาํให้นกัท่องเที!ยวมีโอกาส
แวะชมฝีมือการต่อเรือกอและของชาวปะเสยะวอไดส้ะดวกยิ!งขึ�น ดงันั�นนกัท่องเที!ยวอาจใชเ้ส้นทางเดี!ยวกบั
ทางที!ไปหาดแฆแฆแลว้เดินทางต่อไปตามถนนซึ!งตดัเลียบชายทะเลไปจนถึงบา้นปะเสยะวอ เรือกอและของ
ชาวบา้นปะเสยะวอมีทั�งขนาดใหญ่ที!เป็นเรือประมงจริง ๆ และขนาดเล็กที!จาํลองขึ�นเพื!อเป็นของที!ระลึก
ฝีมือการต่อเรือกอและ ที!นี!ไดรั้บการยอมรับวา่ประณีตและงดงามไปดว้ยการสอดประสานศิลปะไทยและ
มุสลิมอยา่งกลมกลืน นอกจากนี�บา้นปะเสยะวอยงัมีชื!อเสียงในดา้นการสอนเสื!อกระจูดดว้ยฝีมือระดบัศิลปา
ชีพและการทาํนํ�าบูดูรสดีอีกดว้ย 
 
ศาลเจ้าพอเล่าเอี&ยกง 

 
ตั�งอยู่หมู่ที! 3 ตาํบลปะเสยะวอ ห่างจากตวัจงัหวดัประมาณ 52 กิโลเมตร สร้างขึ�นเมื!อ

ประมาณ 150 ปีมาแลว้ เนื!องจากมีชาวประมงลากเรือติดเอาท่อนไมที้!มีรอยแกะสลกัเป็นรูปพระจีนขึ�นมา
ดว้ย กล่าววา่ไดแ้สดงปาฏิหารยแ์ละมีความศกัดิu สิทธิu เป็นที!นบัถือของประชาชนมากจึงสร้างศาลเจา้ขึ�นเป็นที!
สักการะต่อมาชาวบา้นเห็นวา่การเดินทางไปสักการะ มีความลาํบากจึงไดแ้กะรูปพระขึ�นใหม่โดยจาํลองจาก
องคจ์ริงและทาํพิธีอนัเชิญวญิญาณเจา้พอ่เล่าเอี!ยกงมาสิงสถิตและสร้างศาลเจา้แห่งใหม่ขึ�นที!ฝั!งตาํบลตะลุบนั 
เมื!อ30กวา่ปีมาแลว้และในราววนัแรก2คํ!าและ3คํ!า เดือน 3 จะมีงานประเพณีแห่เจา้พ่อเล่าเอี!ยกงและบริวาร
ขึ�นที!ศาลเจา้ทั�งสองแห่งโดยจะจดังานสมโภชในแต่ละแห่งปีเวน้ปี 
 
พระพุทธรูปวดัสุทธิกาวาส (วดัสักขี) 

 
ตั�งอยูใ่นเขตตาํบลละหาร ห่างจากตวัอาํเภอประมาณ 5 กิโลเมตร วดันี� เป็นวดัโบราณเก่าแก่

สันนิษฐานว่าสร้างประมาณเกือบ 200 ปีมาแลว้ในวดัมีเนินเขาเตี� ย ๆ มีบนัไดอิฐขึ�นไปถึงวิหารเล็ก ๆ บน
ยอดเขาในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชยั 3 องค ์ก่อดว้ยปูนแบบโบราณวดันี� เป็นศูนยร์วมจิตใจ
ของชาวไทยพุทธในละแวกนั�น ซึ! งพากนัมาทาํบุญในวนัสาํคญัทางศาสนาอยา่งเนืองแน่น 



 
สถานที&ท่องเที&ยวในเขตอาํเภอมายอ 
 
เขาฤาษี 
 

ตั�งอยู่ที! 2 ตาํบลมายอ ห่างจากตวัอาํเภอประมาณ 3 กิโลเมตร หรืออยูห่่างจากตวัจงัหวดั 
ประมาณ 31 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง 30 กิโลเมตร และทางลูกรังอีกประมาณ 1 กิโลเมตร เขาฤๅษีเป็น
ภูเขาโขดหินธรรมชาติมีบ่อนํ� าก่อดว้ยอิฐกวา้ง 2 ศอก ลึกประมาณ 5 ศอก ถือว่าเป็นบิ!นํ� าศกัดิu สิทธิu ซึ! งทาง
ราชการเคยนาํไปใช้ในพิธีราชาภิเษกหลายรัชกาล บนเขาฤๅษีนี� ในปัจจุบนัเป็นที!ตั�งของวดัเขาฤๅษีแปลง
สาสน์มีการสร้างโบสถ์ครอบบ่อนํ� าศกัดิu สิทธิu แห่งนี�  ปัจจุบนัยงัเป็นที!เคารพบูชาของชาวปัตตานีและจงัหวดั
ใกลเ้คียงซึ! งขึ�นไปเที!ยวชมอยูเ่สมอ 

 
สถานที&ท่องเที&ยวในเขตอาํเภอยะรัง 
 
ซากเมืองเก่า 

 
เป็นโบราณสถานที!มีคุณค่าทางโบราณคดีและประวติัศาสตร์มีซากโบราณสถานอยูร่วม30

แห่งในบริเวณพื�นที!กวา้ง10ตารางกิโลเมตร ที!ตาํบลยะรังตาํบลปิตูมุดีและตาํบลวดัมีอายุประมาณ1,400ปี
มาแลว้โบราณสถานแห่งนี�สภาพทั!วไปมีความซบัซอ้นของอาคารปราสาทคูคลองที!ใชป้้องกนัขา้ศึกและบ่อง
บอกความเป็นอยูข่องชนชาติไทยในศตวรรษที!12-14 
 
 
 
สถานที&ท่องเที&ยวในเขตอาํเภอหนองจิก 
 
วดัมุจลนิทวาปีวหิาร 

 
ตั�งอยูห่่างจากตวัเมือง 7 กิโลเมตร ริมเส้นทางหลวงสายปัตตานี-โคกโพธิu  ในเขตสุขาภิบาล 

อาํเภอหนองจิก เป็นวดัเก่าแก่สร้างเมื!อพระยาวิเชียรภกัดีศรีสงครามยา้ยที!วา่การอาํเภอหนองจิกจากที!เก่ามา
อยูที่!ตาํบลตุยง เมื!อ พ.ศ. 2388 มีชื!อวา่ วดัตุยง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จประพาส
เมืองหนองจิก และมีพระราชศรัทธาบริจาคเงินเพื!อก่อสร้างพระอุโบสถและทรงพระราชทานนามใหม่ว่า 



“วดัมุจลินทวาปีวิหาร” ปัจจุบนัเป็นอารามหลวงและมีการบูรณะพระอุโบสถอยูใ่นสภาพที!มั!นคงสวยงาม 
สถานที!สาํคญัที!สุดของวดัคือวหิารซึ! งเป็นที!ประดิษฐานรูปเหมือนของอดีตเจา้อาวาส 3 องค ์โดยเฉพาะพระ
ราชพุทธรังษีหรือหลวงพ่อดาํ เจา้อาวาสองค์ที! 5 ซึ! งประชาชนและนกัท่องเที!ยวที!เคยไดย้ินกิตติศพัท์คุณ
ความดีของหลวงพอ่ ต่างเลื!อมในศรัทธาเดินทางมานมสัการสักการบูชาอยูเ่สมอ 
 
หาดรัชดาภิเษก หรือหาดสายหมอ 

 
ตั�งอยู่ที!บา้นสายหมอ ตาํบลบางเขา ห่างจากตวัจงัหวดัปัตตานีประมาณ 15 กิโลเมตร 

เดินทางจากจงัหวดัตามเส้นทางสายปัตตานีโคกโพธิu  ถึงบา้นคลองขดุห่างจากที!วา่อาํเภอหนองจิกประมาณ 2 
กิโลเมตร มีทางแยกเขา้ถนนดินลูกรังระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ชายหาดร่มรื!นดว้ยทิวสนสําหรับนั!ง
พกัผอ่นแต่ไม่เหมาะสาํหรับการเล่นนํ�าทะเลเพราะชายหาดเป็นลกัษณะดินปนทรายและนํ�าทะเลไม่ใส 
 
สถานที&ท่องเที&ยวในเขตอาํเภอโคกโพธิ: 
 
พลบัพลาที&ประทบัของรัชกาลที& 7 

 
ตั�งอยูใ่นบริเวณที!วา่การอาํเภอโคกโพธิu  ห่างจากตวัเมืองปัตตานี ประมาณ 26 กิโลเมตร 

ตามทางหลวงหมายเลข 42 เป็นศาลาทรงไทยที!สร้างขึ� นเพื!อเป็นที!ประทบัเมื!อครั� งพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลที! 7 เสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคา เมื!อ พ.ศ. 2472 ปัจจุบนัพลบัพลาที!ประทบั
ไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมใหค้งสภาพเดิมไว ้นบัเป็นสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที!สวยงามมาก 
 
วดัช้างให้ หรือวดัราษบูรณาราม 

 
ตั�งอยูที่!บา้นป่าไร ตาํบลทุ่งพลา ริมทางรถไฟสายหาดใหญ่-สุไหงโก-ลก ระหวา่งสถานีนา

ประดู่กบัสถานีป่าไร่ ห่างจากตวัเมืองประมาณ 31 กิโลเมตร การเดินทางใชเ้ส้นทางหลวงสายปัตตานี-โคก
โพธิu  ผา่นสามแยกนาเกตุตรงไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 409 (ปัตตานี-ยะลา) ผา่นชุมชนสุขาภิบาลนา
ประดู่และสานยางไปจนถึงซุ้มที!ประตูวดัทางซ้ายมือเพื!อแยกเขา้สู่วดัช้างให้อีกประมาณ 700 เมตร สภาพ
ถนนลาดยางตลอดสายวดันี� เป็นวดัเก่าแก่ที!สร้างขึ�นมากวา่ 300 ปีแลว้ แต่ไม่ทราบแน่ชดัวา่ผูใ้ดเป็นผูส้ร้าง
ภายในวิหารมีรูปปั� นหลวงปู่ ทวดเท่าองค์จริงประดิษฐานอยู่ นอกจากนี� ยงัมีสถาปัตยกรรมของสถูปเจดีย ์
มณฑป อุโบสถ และหอระฆงั ลว้นงดงามน่าชื!นชมทั�งสิ�น 
 
 



หลวงปู่ทวดวดัช้างไห้ 
 
เป็นผูมี้ความสามารถในการศึกษาเล่าเรียนพระปริยติัธรรมและดา้นเวทมนต์คาถาต่าง ๆ 

บางครั� งท่านไดแ้สดงอิทธิปาฎิหารยเ์ป็นที!ประจกัษแ์ก่สายตาผูค้น เช่นครั� งที!เดินทางไปกรุงศรีอยุธยาดว้ยเรือ
สําเภาระหว่างทางเกิดพายุ จนกระทั�งขา้วปลาและอาหารตลอดจนนํ� าดื!มปรากฏว่านํ� าในบริเวณนั�นได้
กลายเป็นนํ� าจืดและดื!มกินได ้ ตั�งแต่นั�นมาชื!อเสียงของท่านก็ขจรขจายไปทั!วและต่อมาหลวงปู่ ทวดไดเ้สด็จ
มรณภาพที!ประเทศมาเลเซียแลว้ไดน้าํพระศพกลบัมาที!วดัชา้งไห้ที!พกัพระศพของหลวงปู่ ทวดไดก้ลายมา
เป็นสถานที!ศกัดิu สิทธิu ที!ชาวบา้นสักการะมาจนทุกวนันี�  พระเครื!องสมเด็จหลวงปู่ ทวดมีความศกัดิu สิทธิu และ
เป็นที!เชื!อถือของนกัเล่นพระมาก งานประจาํปีในการสรงนํ� าอฐิัหลวงปู่ ทวดวดัชา้งให้คือ แรม 1 คํ!า เดือน 5 
วดัชา้งใหเ้ปิดใหเ้ขา้ชมทุกวนั เวลา 08.00-17.00 น. 
 
สถานที&ท่องเที&ยวในเขตกิ&งอาํเภอไม้แก่น 
 
หาดทราย-ชายบึงบ้านละเวง 

 
เดินทางจากตวัเมืองไปตามเส้นทางสายปัตตานี-นราธิวาส เป็นระยะทางประมาณ 60 

กิโลเมตร ทางแยกเขา้กิ!งอาํเภอไมแ้ก่นอยูท่างซ้ายมือ เมื!อขา้สะพานกอตอไปและอีกเพียง 8 กิโลเมตร ก็จะ
ถึงชายบึงและหาดทรายบา้นละเวง มีสภาพแวดลอ้มและธรรมชาติงดงามแปลกตาแก่ผูที้!พบเห็นลกัษณะของ
หาดทรายแห่งนี�  คือ มีบึงขนาดใหญ่เคียงขา้หาดทรายขาวสะอาดใหบ้รรยากาศแตกต่างจากหาดทรายอื!น 
 
หาดบางสาย 

 
ตั�งอยูห่มู่ที! 6 ตาํบลไทรทอง ห่างจากตวัจงัหวดัประมาณ 74 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง

ตลอดสายลกัษณะเป็นหาดทรายชายทะเลยาวประมาณ 5 กิโลเมตร 
 

หาดป่าไหม้ 
 

ตั�งอยูห่มู่ที! 3 ตาํบลไทรทอง เป็นหาดทรายต่อจากหาดบางสาย นกัท่องเที!ยวสามารถ
เดินทางไปท่องเที!ยวไดต้ลอดทั�งปี 
 
 
 



สถานที&ท่องเที&ยวในเขตกิ&งอาํเภอทุ่งยาแดง 
 
วนอุทยานปราสาทนางผมหอม 

 
อยูใ่นเขตตาํบลพิเทน ห่างจากตวัจงัหวดัประมาณ 52 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 

410 (ปัตตานี-ยะลา) ถึงหลกั ก.ม. ที! 15 แยกเขา้ทางหลวงหมายเลข 4061 ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ถึง
อาํเภอมายอ แลว้ใชเ้ส้นทางหลวงหมายเลข 4092 ถึงหลกั ก.ม. ที! 12 แยกเขา้ทางสายมายอ-โต๊ะชูด เป็นทาง
ลูกรังระยะทางอีกประมาณ 11 กิโลเมตร ก็ถึงวนอุทยานปราสาทนางผมหอมในวนอุทยานมีนํ� าตกลกัษณะ
ไม่สูงนกั มีลาํธารยาวประมาณ 3 กิโลเมตร มีนํ�ามากในช่วงเดือน พฤศจิกายน-ธนัวาคม 
สถานที&ท่องเที&ยวในเขตกิ&งอาํเภอกะพ้อ 
 
นํ7าตกห้วยบือแนบูดี 

 
อยู่ในบริเวณเทือกเขานํ� าคา้ง ห่างจากตวัจงัหวดัประมาณ 60 กิโลเมตร การเดินทางใช้

เส้นทางสายปัตตานี-สายบุรี-รือเสาะ เมื!อถึงหลักกิโลเมตรที! 11 จึงแยกเข้าสู่นํ� าตกด้วยถนนดินลูกรัง
ประมาณ 2 กิโลเมตร ลกัษณะของนํ� าตกแยกเป็น 2 สาย แลว้ไหลมารวมกนัก่อนไหลลงสู่แม่นํ� าสายบุรี 
จุดเด่นของนํ�าตกแห่งนี�ไดแ้ก่ ความสวยงามบริเวณลาํธารที!ยาวประมาณ 1,200 เมตร   
 
สืบสานบรรพบุรุษ 
ประเพณแีห่เจ้าแม่ลิ7มกอเหนี&ยว 
 

เป็นงานประเพณีที!ทาํกนัเป็นประจาํทุกวนัขึ�น 15 คํ!า เดือนอา้ย ตามจนัทรคติของจีน คือ
หลงัวนัตรุษจีน 14 วนั (ตรงกบัวนัเพ็ญเดือนสามตามจนัทรคติของไทย) ซึ! งจะมีการสมโภชแห่งแหนรูป
แกะสลกัไมม้ะม่วงหิมพานต ์ ของเจา้แม่ลิ!มกอเหนี!ยวและรูปพระ องคอื์!น ๆ ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี มี
พิธีลุยนํ� าลุยไฟที!ไดรั้บความสนใจอย่างยิ!งของชาวไทยทั�งประเทศ ซึ! งจะเห็นไดจ้ากประชาชนมากมายที!
เดินทางมาชมประเพณีนี�  

 
ประเพณชัีกพระ 

 
เป็นประจาํทุกปี วนัแรม 1 คํ!า เดือน 11 ของพุทธศาสนิกชนในภาคใต ้ประเพณีดั�งเดิมที!สืบ

ทอดจากบรรพบุรุษคือ ประเพณีชกัพระ สาํหรับประเพณีชกัพระของจงัหวดัปัตตานีที!อาํเภอโคกโพธิu ตั�งแต่ปี



2492ทุกปีพุทธศาสนิกชนในทอ้งที!อาํเภอโคกโพธิu และใกลเ้คียงจะชกัลากเรือพระที!ตกแต่งอยา่งสวยงาม มี
งานเฉลิมฉลองเป็นเวลา 5 วนั 5 คืน 
 
เทศกาลฮารีรายอ  
 

เป็นงานฉลองทางชาวไทยมุสลิมที!เลิกถือศีลอด ในช่วงเดือน 9 ถึงเดือน 10 เป็นเวลา 30 วนั 
หลงัจากถือศีลอดแลว้ จะมีการไปชุมนุมที!มสัยิดกลางปัตตานีเพื!อประกอบพิธีทางศาสนาโดยพร้อมเพรียง
กนั หลงัจากนั�นจะมีงานฉลองลกัษณะคลา้ยเทศกาลปีใหม่ของไทย 
หมู่บ้านปะเสยาวอ 
 

เป็นหมู่บา้นแห่งศิลปหัตถกรรมที!ขึ�นชื!อ ของชาวจงัหวดัปัตตานี เป็นหมู่บา้นที!มีชื!อเสียง
มากในการทาํเรือกอและ ซึ! งเป็นเรือของชาวประมงชายฝั!งตะวนัตก ตกแต่งดว้ยลวดลายสวยงาม นอกจากจะ
ใชใ้นการประมงแลว้ยงัมีการแข่งขนัเรือกอและเป็นประจาํทุกปี หมู่บา้นปะเสยะวอเป็นหมู่บา้นที!มีการต่อ
เรือเป็นอาชีพและมีชื!อเสียงที!สุด ตั�งอยูที่!ตาํบลปะเสยะวอ อาํเภอสายบุรี 
 
ประเพณลีาซัง 

 
ประเพณีลาซังหรือชาวไทยนบัถือศาสนาอิสลามเรียนว่า บูยอบือแน เป็นพิธีอยู่เฉพาะที! 

ตาํบลควน อาํเภอปะนาเระ โดยจะจดัใหมี้ขึ�นภายหลงัการเก็บเกี!ยวขา้วเรียบร้อยแลว้ราวเดือน 5 หรือเดือน 6 
พิธีดงักล่าวจะมีการทาํหุ่นรูปผูช้าย-ผูห้ญิง จากฟางขา้วแต่ละหมู่บา้นแลว้นาํมาจบัคู่กนัและจดัเป็นขบวนแห่
ไปวางไว ้

 
 


