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ประวัติความเป็นมา 

อาณาจักรโบราณที่เกี่ยวข้อง ยะลาในอดีตคือส่วนหนึ่งของปัตตานี อาณาจักรโบราณที่เกี่ยวข้องกับ
เมืองปัตตานี คือ อาณาจักรลังกาสุกะ หรือลังกาซูก ซึ่งถือกันว่า เป็นอาณาจักรที่เก่าแก่ที่สุดบนแหลมมลายู 
อาณาจักรลังกาสุกะ 

พลโทด าเนิน เลขะกุล ได้กล่าวถึงลังกาสุกะไว้ดังนี้ "ในการค้นหาที่ตั้งของอาณาจักร ลังกาสุกะ นาย
ปอล วีตลีย์ ได้ใช้บันทึกของผู้โดยสารเรือผ่านอาณาจักรนี้มากมายหลายเชื้อชาติ แต่ที่มากที่สุด และได้
รายละเอียดมากที่สุดได้แก่ ชาวจีน เพราะชาวจีนได้บันทึกมาตั้งแต่ปลาย พุทธศตวรรษที่ 11 จนถึงที่มาต้วน
หลิน ได้เขียนไว้ใน พ.ศ. 1443 แม้ว่าบันทึกเหล่านั้นได้เรียก ชื่อแปลก ๆ แต่ต่างกันไปมากมาย ตามเวลาอัน
ยาวนานที่ผ่านมา แต่ในที่สุดนายปอล วิตลีย์ ได้สรุปลงว่าแคว้นลังกาสุกะ ตั้งอยู่ระหว่างเมืองกลันตันกับเมือง
สงขลา และความเห็นนี้ก็ได้ ยอมรับกันในวงนักประวัติศาสตร์ทั่วไปแล้ว 

เรื่องราวของอาณาจักรลังกาสุกะนี้ มีปัญหามาก เริ่มตั้งแต่การตั้งอาณาจักร ศาสตราจารย์ ม.จ.       
สุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงอ้างว่า จดหมายเหตุของจีนราชวงศ์เหลียง (พ.ศ. 1045 - 1099) กล่าวว่า อาณาจักรลังกา
สุกะ ได้ตั้งมาก่อนหน้านี้แล้วตั้ง 400 ปี ซึ่ง หมายความว่าได้ตั้งขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 7 และกล่าวด้วยว่า 
อาณาจักรนี้มีอาณาเขตจรด ทั้งสองฝั่งทะเล คือ ด้านตะวันออกจดฝั่งอ่าวไทยบริเวณเมืองปัตตานี ด้าน
ตะวันตกจดฝั่งอ่าว เบงกอลเหนือ เมืองไทรบุรี ในประเด็นหลังนั้น ศาสตราจารย์ฮอลล์เห็นด้วย ซ้ ายังกล่าว 
เพ่ิมเติมว่า ก็เพราะอาณาจักรลังกาสุกะ มีอ านาจปกครองคร่อมอยู่ทั้งสองฝั่งทะเลเช่นนี้เอง จึงได้ท าหน้าที่
ควบคุมเส้นทางเดินข้ามแหลมมลายู มาแต่โบราณ แต่ศาสตราจารย์ปอล วีตลีย์ ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องแหลมมลายู
โดยเฉพาะ มีความเห็นแตกต่างออกไป โดยกล่าวว่าจะเชื่อถือ เรื่องราวอันวิปริตจากต านานไทรบุรี - ฮีกายัต
มะโรงมหาวังศาไม่ได้ เพราะเป็นเทพนิยายที่แต่งขึ้น เมื่อชาวอินเดียได้เข้ามาถึง ในพุทธศตวรรษที่ 6 นี้เอง การ
ที่เนื้อความของเทพนิยายนี้ชวนให้ คิดว่า อาณาจักรลังกาสุกะกับแคว้นไทรบุรีตั้งทับกันอยู่ และอาณาจักร
ลังกาสุกะมีอาณาเขต คร่อมทั้งสองฟากฝั่งทะเลนั้น จึงเชื่อไม่ได้ อาณาจักรลังกาสุกะตั้งอยู่บนฝั่งทะเล
ตะวันออก เท่านั้น นอกจากนั้นยังอ้างหลักฐานของเลียงซูว่า อาณาจักรลังกาสุกะได้ตั้งเมื่อปลายพุทธศตวรรษ 
ที่ 7 ทั้งยังกล่าวด้วยว่า ในขณะที่พระเจ้าฟันชิมันแห่งอาณาจักรฟูนันเข้าครองนั้น อาณาจักรนี้ ยังไม่มีชื่อ (อาจ
มี แต่เรียกอย่างอ่ืนก็ได้) ชื่อลังกาสุกะ อาณาจักรส าคัญที่เที่ยวแทรกอยู่ตาม บันทึกและหนังสือประวัติศาสตร์
ต่าง ๆ ตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 7 จนถึงที่ 20 ก็ถูกกลบหายไปจาก แผนที่แหลมมลายู แม้ชื่ออาณาจักรลังกาสุกะ
จะถูกเลือนลืมไปแล้ว แต่บ้านเมืองและประชาชน ที่เป็นพ้ืนฐานของอาณาจักรนั้น มิได้ถูกกวาดทิ้งออกไปด้วย 
ยังคงอยู่เว้นแต่ชื่ออาณาจักรชื่อ เมืองต่าง ๆ เท่านั้นที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา 
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นอกจากนี้ยังได้เขียนถึง เมืองปัตตานี ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาณาจักรลังกาสุกะไว้ดังนี้ "ตามชายฝั่ง แม่น้ า

ปัตตานี มีร่องรอยว่า เคยมีชุมชนโบราณตั้งเรียงรายกันอยู่หลายแห่ง เฉพาะที่เป็นแหล่ง ใหญ่ และค้นพบเศษ
โบราณวัตถุ และซากโบราณสถานมาก ๆ แสดงให้เห็นว่า เคยเป็นเมือง มาก่อนมีอยู่ 2 แห่ง คือ บริเวณบ้าน
เนียง - สนามบิน - วัดคูหาภิมุข (วัดหน้าถ้ า) - เขาก าปั่น ในจังหวัดยะลาแห่งหนึ่ง และบริเวณอ าเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานีอีกแห่งหนึ่ง... บริเวณอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ที่นั่นได้พบที่ตั้ง โบราณสถานอยู่ 2 กลุ่มใหญ่ 
ตั้งอยู่ห่างกัน 3 - 4 กิโลเมตร คือ ที่บ้านประแว กลุ่มหนึ่ง และที่บ้านวัด อีกกลุ่มหนึ่ง ที่บ้านประแวพบซาก
เมืองโบราณ ขนาดเล็ก มีก าแพงล้อมชั้นเดียว ชวนให้คิดเห็นว่าก่อนพุทธศตวรรษที่ 18 ขึ้นไปอาจจะเป็น 
ศาสนสถาน เพราะมีเนินดิน เคยเป็นที่ตั้งอารามมาก่อน และพบเครื่องปั้นดินเผา ธรรมจักร และพระพุทธรูป
ซึ่งมีลวดลายและรูปทรงแบบศิลปทวารวดีของภาคกลาง (พุทธศตวรรษที่ 12 - 16)มากมาย และยังได้พบเทวรู
ปพระโพธิสัตว์สัมฤทธิ์แบบศิลปศรีวิชัย ศิวลึงค์ของ ลัทธิฮินดูสมัยต่าง ๆ และใบเสมาสมัยอยุธยาบ้าง ซึ่งนับได้
ว่าเป็นพุทธศาสนสถาน ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของภาคใต้ ส่วนบริเวณท่ีอยู่อาศัยของประชาชน ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน
บริเวณ บ้านวัด และน่าจะเป็นบ้านเมืองมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 11 - 12 น่าคิดว่า ชื่อ "บ้านวัด" นั้นเดิมทีคง
จะเป็นวัดพุทธศาสนามาก่อน เพราะพบโคกดินสูง ๆ อยู่ทั่วสวนของชาวบ้าน (ถ้าจะมีการขุดค้นกันเป็นทาง
ราชการ จะได้ทราบอะไร ๆ อีกมาก) 

ตามที่ได้พบหลักฐานทางโบราณคดีดังกล่าวนี้เอง ท าให้นักโบราณคดีและ นักประวัติศาสตร์จาก
อังกฤษ มาเลเซีย และสหรัฐ ที่เดินทางเข้ามาส ารวจต่างก็ให้ ความเห็นลงรอยเดียวกันว่า เมืองประแวนี้แหละ 
คือ เมืองลังกาสุกะที่ปรากฏใน จดหมายเหตุจีนพุทธศตวรรษที่ 11 - 12 และเอกสารช่วงในพุทธศตวรรษที่ 20 
แล้วเงียบหาย ไปในพุทธศตวรรษที่ 21 คุณอนันต์ ผู้มีโอกาสเคยไปส ารวจต าบลต่างๆ ห่างไกลออกไปมาก่อน 
ได้ให้ความเห็นว่า เมืองประแวนี้เป็นเมืองปัตตานีเก่าที่ย้ายมาเป็นแห่งที่ 3 นับจากบริเวณ สนามบิน - วัด
คูหาภิมุข ไปอยู่ท่ีอ าเภอรือเสาะ แล้วจึงย้ายเมือง (ศูนย์การปกครอง) มาท่ีเมืองประแว...) 

สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. 2529 ได้บันทึกเรื่องราวความเป็นมาของปัตตานีไว้ดังนี้ ในท้องที่
ปัตตานีปัจจุบัน มนุษย์ได้เคลื่อนย้ายเข้าไปอาศัยตั้งถ่ินฐานมานานนับปี จากการส ารวจ ทางโบราณคดีเบื้องต้น 
ได้พบร่องรอยของชุมชนโบราณในปัตตานีที่ อ าเภอยะรัง รู้จักกันโดย ทั่วไปในภาษาท้องถิ่นว่า "เมืองประแว" 
ซึ่งเชื่อกันว่าเพ้ียนมาจากค าว่า "พระวัง" หรือ "พระราชวัง" หรือตรงกับภาษามลายูโบราณว่า "โกตามะลิฆา" 
หรือ "โกตา ม้ะฮ์ลิฆา" และปรากฏในเอกสารของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะเอกสานจีน อาหรับและชวา ตรา
ส าเนียง ท้องถิ่นว่า "ลังกาสุกะ" เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรือง อยู่ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 10 - 18 ตามข้อ 
สันนิษฐานของประทุมชุ่มเพ็งพันธ์ เชื่อว่า "...ลังกาสุกะ มีอาณาเขตกว้างขวาง มีก าลังอ านาจ เทียบได้กั บ
อาณาจักรขนาดย่อมแห่งหนึ่งทีเดียว เพราะหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบ ยืนยันในข้อนี้เป็นอย่างดี แต่ไม่มี
หลักฐานแน่ชัดว่า ตอนที่เมืองลังกาสุกะเจริญสูงสุด มีอาณาเขตปกครองจากไหนถึงไหน ทราบเพียงว่าภายหลัง
เสื่อมอ านาจ ถูกอาณาจักรตามพรลิงค์ (นครศรีธรรมราช) ผนวกไว้เป็ นดินแดนเดียวกัน ถ้าพิจารณาจาก
จดหมายเหตุอาหรับ และจีน ท าให้ทราบคร่าว ๆ ว่าเมืองลังกาสุกะเป็นเมืองใหญ่ อาณาเขตด้านทิศเหนือ
ติดต่อเมืองสงขลา และเมืองพัทลุง อาณาเขตด้านทิศใต้แผ่ไปสุดแหลมมลายู ทางด้านตะวันออกจดอ่าวไทย 
ทางด้านตะวันตกจดฝั่งทะเลตะวันตกในทะเลอันดามัน ..." เมืองไทรบุรีโบราณจึงรวมอยู่ใน อาณาจักรลังกาสุ
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กะ ในต านานพ้ืนเมืองของปัตตานี กล่าวว่าผู้สร้างเมืองพระวัง หรือ โกตา ม้ะฮ์ลิฆา คือ เสียม อัสลี ตาม
ร่องรอยที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน เมืองนี้เป็นเมืองขนาดใหญ่ โบราณสถาน ในเมืองปรักหักพังหมด เหลือแต่
เฉพาะกองอิฐ ซึ่งเชื่อกันว่า เคยเป็นเจดีย์ อุโบสถ วิหาร และเทวาลัย มีอยู่ทั้งหมดประมาณ 16 แห่ง และสระ
น้ าขนาดใหญ่อีก 3 แห่ง ศิลปวัตถุของ เมืองนี้จึงกระจัดกระจายอยู่ในที่ต่างๆ กัน มีหลายอย่างด้วยกันคือ 
พระพุทธรูปศิลาสมัยทวารวดี พระโพธิสัตว์สัมฤทธิ์ ศิวลึงค์ เสมาธรรมจักร เครื่องถ้วยชามจีน เครื่องปั้นดินเผา 
เงินเหรียญชวา และเงินเหรียญอาหรับ เป็นต้น จากหลักฐานเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่า เมืองลังกาสุกะเป็นเมืองที่
ประชาชนนับถือพุทธศาสนา ลัทธิมหายาน และศาสนาฮินดู ส่วนชาวเมืองนั้นไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นชนชาติใด 
ตามความเห็นของผู้บันทึกประวัติศาสตร์ปัตตานีคนหนึ่ง คือ อิบรอฮิม ชุกรี เชื่อว่าดินแดน ปัตตานี เป็นที่อยู่
ของชาวสยามมาก่อนที่ชาวมาเลย์จะอพยพน าเอาศาสนาอิสลามเข้ามา ตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ในรัช
สมัย พระเจ้าศรีวังสา กษัตริย์ซึ่งนับถือพุทธศาสนาองค์สุดท้ายของอาณาจักร ลังกาสุกะ ปกครอง เมืองพระวัง
ตอนปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 มีชาวมลายูเดินทางมาปลายแหลม มลายู และสุมาตรา มาตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่
บริเวณริมฝั่งทะเลของเมืองพระวัง จนในที่สุด ชุมชนของชาวมลายูค่อย ๆ เจริญขึ้นเพราะสามารถติดต่อกับ
พ่อค้าต่างชาติได้สะดวก แตกต่างไปจากเมืองพระวัง ซึ่งอยู่ห่ างทะเลเข้าไปหลายสิบกิโลเมตร ค่อยๆ เสื่อม
โทรมลงไป เพราะชาวเมืองได้อพยพไปอยู่ท่ีอ่ืน ชุมชนของชาวมลายูนี้ ต่อมาได้พัฒนากลายเป็น "เมืองปัตตานี" 
ปัจจุบัน เป็นศูนย์กลางปกครองท้องถิ่น แทนเมืองพระวัง ซึ่งค่อย ๆ เสื่อมสลายไปโดยไม่ทราบ สาเหตุชัดเจน 
นอกจากจะอยู่ห่างไกลทะเล และเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาและศาสนาฮินดู แต่เมืองปัตตานีกลับอยู่ใกล้
ทะเลและเป็นศูนย์กลางของศาสนาอิสลาม 

พลโทกิตติ รัตนฉายา ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดปัตตานีว่า ตามหลักฐาน ทาง
ประวัติศาสตร์นั้น ยังไม่มีหลักฐานแน่นอนว่าได้ตั้งขึ้นเมื่อไร แต่ตามจดหมายเหตุของจีน ตอนที่ชาวจีนมีการ
ติดต่อกับดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในคริสศตวรรษที่ 2 นั้น เมืองลังกาสุกะตั้งขึ้นแล้ว จากจดหมาย
เหตุนี้ นักเรียนชาวยุโรปหลายคนเชื่อว่า เมืองลังกาสุกะ ดังกล่าวเป็นเมืองเดิมของปัตตานี นักประวัติศาสตร์
หลายคนเชื่อว่า ชาวลังกาสุกะนับถือ ศาสนาฮินดู หรือพราหมณ์ ภายใต้อิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย 
หลักฐานจากโบราณวัตถุ สถานที่บริเวณเมืองโบราณ อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พบพระพุทธรูปสมัยคุปตะ 
เจดีย์ ดินเผามีลวดลายแบบคุปตะ (หรือทวาราวดี) แสดงว่าชาวลังกาสุกะนับถือศาสนาฮินดูและพุทธ (ศิวพุทธ) 
ด้วยและลังกาสุกะเป็นเมืองท่าที่ส าคัญตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 8 เพราะว่าอ่าวลังกาสุกะ (อ่าวปัตตานี) ใช้เป็นที่
หลบภัยพายุมรสุมของชาวเรือค้าขายได้เป็นอย่างดี ต่อมาอาณาจักรศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ 12 - 18) ได้แผ่
อาณาจักรครอบคลุมบริเวณปัตตานี แหลมมลายู บางส่วนของ บอร์เนียว ชวา และสุมาตรา อิทธิพลของพุทธ
ศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองมากในบริเวณนี้ ดังนั้นชาวปัตตานีจึงมีการนับถือศาสนาพุทธกันโดยทั่วไป ศาสนา
อิสลามเข้าสู่ปัตตานีโดยอิทธิพล ของมะละกา สมัยมูซัฟฟาร์ ราว พ.ศ. 2002 ประวัติเมืองปัตตานีฉบับภาษา
มลายู (อักษรยาวี) ระบุว่ากษัตริย์เมืองตานีชื่อ ศรีอินทรา เป็นผู้เข้ารีตองค์แรก สอดคล้องกับประวัติศาสตร์
เมือง มะละกา ปัตตานีหรือเมืองตานีตั้งขึ้น หลังจากเมืองลังกาสุกะสลายตัว ราวพุทธศตวรรษที่ 18 - 19" 
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แผนที่จังหวัดยะลา 

 
 

ตราประจ าจังหวัดยะลา 
 

 

 

 

รูปเหมืองแร่ดีบุก 
หมายถึง พ้ืนที่ของจังหวัดยะลาอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ดีบุก และอาชีพหลักของประชาชนในอดีต คือ การท า

เหมืองแร่ดีบุก 
ค าชวัญของจังหวัดยะลา 

"ใต้สุดสยาม  เมืองงามชายแดน" 
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ธงประจ าจังหวัดยะลา แถบบนสีเขียว แถบล่างสีขาว 

 

 
ดอกไม้ประจ าจังหวัด ชื่อดอกไม้ ดอกพิกุล 

 

 
 

ต้นไม้ประจ าจังหวัดยะลา  ชื่อ พรรณไม้ ศรียะลา 

เพลงยะลา 

งามโอ้ยะลา จิตใจใฝ่หายะลาเมืองแก้ว 
งามผังเมืองงาม สวยงามเพริศแพร้ว สมเป็นเมืองก้วอาจิณ 

งามโอ้นิบง จิตใจลุ่มหลงนิบงงามสิ้น 
งามสาวนิบง ขอจงได้ยิน ทุกนางงามสิ้นตึงใน 
บาโกยเหมือนสวรรค์ หลักเมืองนั้นงามกระไร 

วัดถ้ าเพลินใจ และยังอาลัยเขื่อนบางลาง 
งามโอ้ยะลา ประเสริฐนักหนาประชาสรรค์สร้าง 

งามท้ังน้ าใจ รักไม่จึดจาง เหลือเกินกล่าวอ้างค าชม 
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ลักษณะภูมิประเทศ 
 

ภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดยะลา มีลักษณะเป็นภูเขา เนินเขาและหุบเขา ตั้งแต่ตอนกลางจนถึง
ใต้สุดของจังหวัด มีที่ราบบางส่วนทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่ บริเวณที่ราบแม่น้ าปัตตานี และแม่น้ าสาย
บุรีไหลผ่าน อยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลปานกลางถึงสูงมาก โดยเฉลี่ยระหว่าง 100- 200 เมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ปก
คลุมด้วยป่าดงดิบ และสวนยางพารา มีเทือกเขาที่ส าคัญอยู่ 2 เทือกเขา คือ เทือกเขาสันกาลาคีรี เริ่มจาก
อ าเภอเบตง เป็นแนวยาวกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย กับประเทศมาเลเซียและเทือกเขาปิโล ซึ่งเป็น
เทือกเขาอยู่ภายในจังหวัด ในเขตต าบลบุดี บันนังสาเรง ของอ าเภอเมืองยะลา กิ่งอ าเภอกรงปินัง และอ าเภอ
รามัน 
  จังหวัดยะลา มีแม่น้ าที่ส าคัญ คือ แม่น้ าปัตตานี ต้นน้ าเกิดจากภูเขาในท้องที่อ าเภอเบตง ไหลผ่าน
อ าเภอธารโต อ าเภอบันนังสตา อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา อ าเภอยะรัง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
และไหลลงสู่ทะเลที่อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ความยาวประมาณ ๒๑๐ กิโลเมตร บริเวณที่แม่น้ า
ปัตตานีไหลผ่านเขตอ าเภอเบตง อ าเภอธารโตและอ าเภอบันนัสตาเป็นพ้ืนที่ระหว่างภูเขา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยจึงได้ก่อสร้างเข่ือนบางลางข้ึน ที่ต าบลบาเจาะ อ าเภอบันนังสตา เป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังนี้อีกแห่ง
หนึ่ง ของภาคใต้ ติดตั้งเครื่อง ก าเนินไฟฟ้า ๓ เครื่อง มีก าลังผลิตรวม ๗๒,๐๐๐ กิโลวัตต์ 
 แม่น้ าอีกสายหนึ่งที่ไหลผ่านจังหวัดยะลา คือ แม่น้ าสายบุรี ต้นก าเนิดจาภูเขา สันกาลาคีรี ซึ่งกั้นเขต
แดนระหว่างประเทศไทยกับ ประเทศมาเลเซีย ไหลผ่านอ าเภอแว้ง อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ผ่าน
อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา แล้วไหลลงสู่ทะเลที่อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ความยาวประมาณ ๑๕๐ 
กิโลเมตร 

ภูเขาท่ีส าคัญ ของจังหวัดยะลา คือ ภูเขาสันกาลาคีรี ซึ่งเริ่มต้นจากเขตอ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
ผ่านอ าเภอยะหา อ าเภอบันนังสตา อ าเภอธารโต และอ าเภอเบตง เป็นสันเขาที่แบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ
ไทยกันประเทศมาเลเซีย และเป็นต้นน้ าที่ส าคัญ คือ แม่น้ าสายบุรี อีกภูเขาหนึ่ง คือ ภูเขาปิโล อยู่ระหว่าง
ต าบลบุดี ต าบลบันนังสาเรง และต าบลกรงปินัง อ าเภอเมืองยะลา เป็นเทือกเขา ยาวเหยีดติดต่อกับเขตอ าเภอ
รามันและอ าเภอบันนังสตา นอกจากนั้นยังมีภูเขาปรินยอ ซึ่งอยู่ระหว่างเขตอ าเภอรามันและอ าเภอบันนังสตา 
  จากสภาพภูมิประเทศที่อุดมไปด้วยภูเขา ท าให้จังหวัดยะลามีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี ท าให้อากาศชุ่ม
ชื้น อากาศอบอุ่นในตอน กลางวันและเย็นสบายในเวลากลางคืน 
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ลักษณะภูมิอากาศ 

จังหวัดยะลาตั้งอยู่ในเขตมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้มีสภาพ
อากาศแบบร้อนชื้น มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม และฤดูฝนเริ่มตั้งแต่ 
พฤษภาคม - กุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยประมาณ 23.1 องศาเซลเซียส และสูงสุด เฉลี่ย 32.7 องศา
เซลเซียส ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 2,281.6 มิลลิเมตร ต่อปี มีฝนตกเฉลี่ย 135 วันต่อปี เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 
มีฝนตกชุกที่สุด 

 
พื้นที่และอาณาเขต 
อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและประเทศใกล้เคียงดังนี้ 

ทิศเหนือ จดอ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และอ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
ทิศตะวันออก จดอ าเภอบาเจาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส รัฐเปรัด ประเทศมาเลเซีย 
ทิศใต้ จดรัฐเปรัด ประเทศมาเลเซีย 
ทิศตะวันตก จดจังหวัดสงขลา และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 

 
ข้อมูลเขตการปกครองและพื้นที่ 

จังหวัดยะลา แบ่งเขตการปกครองตามลักษณะพื้นที่ออกเป็น 8 อ าเภอ 58 ต าบล 379 หมู่บ้าน แยก
ได้ตามตารางข้างล่าง 

 

 
ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดยะลา 
จังหวัดยะลา มีหน่วยงานส่วนราชการ ดังนี้ 

1. ราชการส่วนภูมิภาค 34 ส่วนราชการ อ าเภอ 8 อ าเภอ 
2. ราชการส่วนกลาง 78 หน่วยงาน 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 63 หน่วยงาน 
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การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
จังหวัดยะลา มีการปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย 

- เทศบาล 11 แห่ง (แยกเป็น เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง และเทศบาลต าบล 9 แห่ง) 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
- องค์การบริหารส่วนต าบล 52 แห่ง 

 
ข้อมูลประชากรจังหวัดยะลา 

 
ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดยะลา 

 
ประเพณีวัฒนธรรม 

งานมหกรรมแข่งขันนกเขาเสียงอาเซียน 
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ยะลาเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ตอนล่างที่นิยมเสียงของนกเขาและยังเชื่อว่า นกเขาเป็นสัตว์มงคลที่จะ
น าโชคลาภมาให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ โดยเฉพาะหากเป็นนกเขาที่มีลักษณะถูกต้องตามต ารา ด้วยเหตุนี้ทาง
เทศบาลเมืองยะลาร่วมกับชมรมผู้เลี้ยงนกเขาชวาจังหวัดยะลา จึงจัดให้มีการแข่งขันนกเขาชวาเสียงชิงแชมป์
อาเซี่ยน ครั้งที่ 1 ขึ้นในประเทศไทย เมื่อปี 2529 ต่อมาได้จัดเป็นงานเทศกาลประจ าปีของจังหวัดยะลา ณ 
บริเวณสนามสวนขวัญเมือง ก าหนดการจัดงานคือ วันเสาร์-อาทิตย์ แรกของเดือนมีนาคม ทุกปี ผลปรากฏเป็น
ที่นิยมของผู้ที่เลี้ยงนกเขาจากทั่วภูมิภาคของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ 
บรูไน อินโดนีเซีย 
>>ในการแข่งขันได้แบ่งระดับเสียง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเสียงเล็ก ระดับเสียงกลาง และระดับเสียงใหญ่ 

ปัจจุบันเทศบาลนครยะลาร่วมกับชมรมนกเขาชวาเสียงจังหวัดยะลาและกลุ่มประเทศอาเซียนเป็น
ผู้จัดการแข่งขัน นอกจากมีการแข่งขันนกเขาชวาเสียงแล้วยังมีกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การชนโค ชนแกะ ชนไก่ ตก
ปลา และจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์การเลี้ยงนกเขาชวาทุกชนิด 
 

งานสมโภชหลักเมืองยะลา 

 
 

งานสมโภชหลักเมืองยะลา เดิมจังหวัดยะลาเป็นอาณาเขตหนึ่งในบริเวณ 7 หัวเมือง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของจังหวัดปัตตานี เมื่อแยกออกเป็นเมืองหนึ่งต่างหากในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (ในรัชกาลที่ 1 พ.ศ. 2333) มี
เจ้าเมืองปกครองนับตั้งแต่แยกเป็นจังหวัดมาจนกระทั่งปัจจุบัน (พ.ศ. 2505) รวม 31 คน 
 จากการด าริของ พ.ต.อ. (พิเศษ) ศิริ คชหิรัญ ครั้งด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาร่วมใจกัน
ก่อสร้างหลักเมืองขึ้นที่บริเวณศูนย์วงเวียน หน้าศาลากลางจังหวัด โดยเริ่มวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างเมื่อวันที่ 21 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2504 เวลา 10.30 น. โดยกรมป่าไม้เป็นผู้จัดหาไม้ชัยพฤกษ์ จากป่าเมืองกาญจนบุรี 
  เสาหลักเมืองมีลักษณะเป็นแท่งกลม ต้นเสาวัดโดยรอบได้ 105 เซนติเมตร ปลายเสา 48 เซนติเมตร 
สูง 1.25 เมตร มีเทพารักษ์จากกาญจบุรีมาประจ าอยู่วางบนฐานกลมแกะสลักลวดลายแบบไทย ลงรักษ์ปิด
ทองรอบฐานชั้นบนและกลางแกะสลักเป็นรูปนักรบโบราณถือโล่และดาบ กล่าวกันว่าเป็นวิญญาณแม่ทัพคน
หนึ่งของพระเจ้าตากสินมหาราช 
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  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมยอดเสาหลักเมืองและ
พระราชทานแก่ พ.ต.อ. (พิเศษ) ศิริ คชหิรัญ เมื่อวันศุกร์ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 และได้ฤกษ์ประกอบพิธี
ฝังเสาและปักยอดกลักเมืองเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 เวลา 12.11 น. 
 ยอดเสาหลักเมืองแกะเป็นรูปพระพรหมมี 4 หน้า อันเป็นหลักแห่งความเมตตา กรุณา มุทิตา และ
อุเบกขา ส่วนศาลหลักเมืองก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กตบแต่งด้วยหินขัดทั้งหลังเป็นรูปจัตุรมุข หันหน้าไป
ตามทิศทั้ง 4 มีบันไดขึ้นทั้ง 4 ทิศ รูปลักษณ์สี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สอบสอง หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสลับสี 
ตัวศาลากว้าง 6.00 เมตร สูง 6.50 เมตร มีถนนทางเข้า 4 ทิศ รอบ ๆ ตัวศาลมีสระน้ าและปลูกไม้ประดับพันธุ์
ไม้ไทย 
  หลังจากพิธีกรรมในการฝังหลักเมืองผ่านพ้นไปแล้ว ได้จัดให้มีงานเฉลิมฉลองสมโภช 7 วัน 7 คืน 
ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 และได้ยึดถือเป็นงานสมโภชประจ าปีทุกปีตลอดมาจนกระทั่ง
ปัจจุบัน 
 

เทศกาลตักบาตรเทโวโรหณะ 

 
 

ในวันแรม 1 ค่ า เดือน 11 เป็นวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่องค์พระศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าลงจากเทวโลก หลังจากเสด็จขึ้นไปจ าพรรษาอยู่ในดาวดึงส์ และตรัสพระอภิธรรมเทศนาโปรดพระ
พุทธมารดาในเทวโลกมาตลอดระยะเวลา 3 เดือน เมื่อออกพรรษาก็เสด็จกลับมายังโลกมนุษย์ โดยเสด็จลงมา
ทางบันไดสวรรค์ที่ประตูเมืองสังกัส สนคร วันเสด็จลงมาจากเทวโลกนั้น เรียกว่า “ วันเทโวโรหณะ ” เป็นวัน
บุญกุศลที่ส าคัญวันหนึ่งทาง พระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกจึงพร้อมใจกันท าบุญตักบาตรแก่พระสงฆ์ และถือ
เป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน 
  สถานที่จัดงานจะใช้วัดคูหาภิมุข เพราะวัดมีปูชนียสถานและโบราณวัตถุที่ส าคัญมีบันไดลงจากเขาซึ่ง
คล้ายคลึงสมัยพุทธกาลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาชมพูทวีป ณ สังกัสสนคร กอร์ปกับวัดมีศา
สนวัตถุท่ีมีคุณค่าและมีสภาพเก่าแก่ท่ีสุด 
 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดยะลา 
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ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

 
ตู้เดิมตั้งอยู่ท่ีบริเวณสี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมัย

สงครามโลกครั้งที่สอง จุดประสงค์ที่สร้างไว้ในครั้งแรกก็เพ่ือใช้เป็นที่กระจายข่าวสารบ้านเมืองให้ชาวเมืองเบ
ตงได้รับฟัง จากวิทยุที่ฝังอยู่ส่วนบนของตู้ และใช้เป็นตู้ไปรษณีย์มาจนทุกวันนี้   ปัจจุบันได้มีการสร้างตู้
ไปรษณีย์ขึ้นใหม่ใหญ่กว่าเดิมที่บริเวณศาลาประชาคม ถนนสุขยางค์ มีความสูงประมาณ 9 เมตร เป็นจุดเด่นที่
นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก    
 

 
พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ 

 
พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ตั้งอยู่บนเนินเขาในตัวเมืองเบตง บริเวณวัดพุทธาธิวาส 

ถนนรัตนกิจ ลักษณะเจดีย์ก่อสร้างแบบศรีวิชัยประยุกต์ สีทองอร่าม สูง 39.9 เมตร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
สร้างข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา 
จากเจดีย์สามารถมองเห็นทัศนียภาพของวัดและเมืองเบตงอีกมุมหนึ่งได้สวยงาม 
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ป่าบาลา-ฮาลา 

ป่าบาลา-ฮาลา  หรือสวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ ส่วนที่ 2 เป็นป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืช
พรรณ สัตว์ป่าและนกหายากนานาชนิด และเป็นที่อาศัยของคนป่าเผ่าซาไก มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่อยู่ในแนว
รอยต่อระหว่างจังหวัดยะลาและนราธิวาส เป็นต้นก าเนิดของแหล่งน้ าในเขื่อนบางลาง นักท่องเที่ยวสามารถ
ล่องเรือชมธรรมชาติของขุนเขา ป่าไม้และสายน้ า โดยติดต่อเช่าเรือได้ที่ กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 
445 ถนนสุขยางค์ อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 

 
ทะเลสาบธารโต 

ทะเลสาบธารโต ทะเลสาบบนภูเขาแห่งแรกของภาคใต้ แม้จะเกิดจากความ เพรียรพยายามของ
มนุษย์ แต่ก็เป็นพ้ืนน้ าอันกว้างไกลสุดขอบฟ้า เป็นถิ่นก าเนิด ของสัตว์น้ าและ ต้นก าเนิดของพลังงานไฟฟ้า
ในสังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถล่องเรือหรือล่องแพสัมผัสกับความงามของเกาะแก่งชมป่าเขาล าเนา
ไพร  ส าราญกับการตกปลาท่ามกลางไหล่เขา 
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อุโมงค์ปิยะมิตร 
 

อุโมงค์ปิยะมิตร อยู่ที่บ้านปิยะมิตร 1 ต าบลตะเนาะแมเราะ ใช้เส้นทางเดียวกับบ่อน้ าร้อนและน้ าตก
อินทสร แต่อยู่เลยบ่อน้ าร้อนไปอีก 4 กิโลเมตร บริเวณนี้เป็นหมู่บ้านของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย เดิมเคยเป็นฐาน
ที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (เขต 2) อุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 เป็นอุโมงค์คดเคี้ยวเข้าไปใน
ภูเขายาวประมาณ 1 กิโลเมตร ความกว้างประมาณ 50-60 ฟุต ใช้เวลาในการขุด 3 เดือน มีทางเข้าออกหลาย
ทาง ใช้เป็นที่หลบภัยทางอากาศและสะสมเสบียง บริเวณจัดให้มีนิทรรศการแสดงภาพประวัติศาสตร์ รวมทั้ง
วิถีการด าเนินชีวิตภายในป่า ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากอีกแห่งหนึ่งของเบตง เปิดให้เข้าชม
เวลา 8.00 น-16.30 น.     
 

 
 

บ่อน้ าร้อนเบตง 
บ่อน้ าร้อนเบตง เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่งของเบตงที่มีน้ าพุเดือดขึ้นมาจากพ้ืนดินใน

หมู่บ้านจะเราะปะไร ต าบลตาเนาะแมเราะ ก่อนถึงอ าเภอเบตง 5 กิโลเมตร บนทางหลวงหมายเลข 410 มีทาง
แยกขวาไปอีก 8 กิโลเมตร ตรงจุดบริเวณท่ีน้ าเดือดสามารถต้มไข่สุกภายใน 7 นาที มีบริการห้องอาบน้ าแร่ ซึ่ง
เชื่อกันว่าน้ าแร่จากบ่อน้ าร้อนสามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยและรักษาโรคผิวหนังได้ 



  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 
 

 
น้ าตกอินทสร 

 
น้ าตกอินทสร  อยู่ห่างจากตัวเมืองเบตง 15 กิโลเมตร หรือเลยจากบ่อน้ าร้อนเบตงไปอีก 2  กิโลเมตร 

เป็นน้ าตกขนาดเล็กที่เกิดจากภูเขา  รอบบริเวณปกคลุมด้วยป่าไม้ร่มรื่น และมีแอ่งน้ าสามารถว่ายน้ าเล่นและ
พักผ่อนได้เป็นอย่างด ี
 

 
สวนขวัญเมือง จังหวัดยะลา 

 
สวนขวัญเมือง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล 1 ในเขตเทศบางเมืองยะลา ห่างจากศาลหลักเมืองยะลา

ประมาณ 300 เมตร เป็นสวนสาธารณะของเทศบาลเมืองยะลา พ้ืนที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 207 ไร่ ปรับปรุงขึ้น
จากพรุบาโกยโดยจัดให้มีสวนกีฬา สนามแข่งขันนกเขาชวาเสียง ซึ่งเป็นสนามมาตรฐานที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ 
และชายหาดจ าลองสวนแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ด ารงต าแหน่งนายกรั ฐมนตรี ซึ่งได้
เดินทางมาท าพิธีเปิดป้ายชื่อ "สวนขวัญเมือง" เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 ครับ 
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เขื่อนบางลาง 

 
ตั้งอยู่บ้านบางลาง ต าบลบาเจาะ ห่างจากจังหวัดยะลาไปตามทางหลวงหมายเลข 410 ประมาณ 50 

กิโลเมตร แล้วแยกซ้ายไปอีก12 กิโลเมตร เขื่อนบางลางเป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ าเอนกประสงค์แห่งแรกใน
ภาคใต้ที่สร้างปิดกั้นแม่น้ าปัตตานี เป็นเขื่อนแบบหินทิ้งแกนดินเหนียว สูง 85 เมตร สันเขื่อนยาว 422 เมตร 
สามารถเก็บกักน้ าได้ 1,420 ล้านลูกบาศก์เมตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชด าเนินไปทรง
ประกอบพิธีเปิดเขื่อนบางลาง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2524 

บริเวณเหนือเขื่อนในบริเวณที่ตั้งของส านักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ มีจุดชมทิวทัศน์มองเห็น
ทัศนียภาพของเขื่อน อ่างเก็บน้ าและทิวเขาโดยรอบได้สวยงาม ติดต่อบ้านพักรับรอง โทร. (073) 299237-8 
บริการล่องเรือหรือแพชมทิวทัศน์ทะเลสาบเหนือเขื่อน โทร. (073) 281063-66 ต่อ 2291 
 

 
ถ้ ากระแชง 

 
ตั้งอยู่ที่บ้านกาโสด ต าบลบันนังสตา ห่างจากจังหวัดยะลา ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 

ประมาณ 50 กิโลเมตร เลยแยกปากทางเข้าเขื่อนบางลางไปเล็กน้อย แล้วแยกซ้ายเข้าไปตามทางลูกรังอีก 1.5 
กิโลเมตร มีทัศนียภาพของภูเขา ธารน้ าและถ้ าลอดที่สวยงาม ในช่วงที่น้ าน้อยสามารถเดินเลาะเลียบตามล า
ธารลอดถ้ าไปทะลุอีกด้านหนึ่ง ซึ่งเป็นที่โล่ง โอบล้อมด้วยภูเขาและแมกไม้เขียวขจี มีทัศนียภาพสวยงาม 
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น้ าตกสุขทาลัย (น้ าตกกือลอง) 
 

อยู่ในเขตนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ บนเขาปกโยะ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร ตาม
เส้นทางสายยะลา-เบตง แยกซ้ายอีกประมาณ 8 กิโลเมตร น้ าตกนี้ค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2507 มี 5 ชั้น สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานนามน้ าตกแห่งนี้ว่า “น้ าตกสุขทาลัย” เป็นน้ าตกที่มีทัศนียภาพ
สวยงาม และมีแอ่งน้ าส าหรับเล่นน้ าได ้
 

 
 

พระพุทธไสยาสน์วัดคูหาภิมุข 
 

หรือวัดหน้าถ้ า เป็นหนึ่งในสามปูชนียสถานที่ส าคัญของภาคใต้ เช่นเดียวกับพระบรมธาตุเมือง
นครศรีธรรมราช และพระบรมธาตุไชยาที่สุราษฎร์ธานี แสดงความรุ่งเรืองของศาสนพุทธในบริเวณนี้มาตั้งแต่
สมัยอาณาจักรศรีวิชัย ตั้งอยู่ที่ต าบลหน้าถ้ า ห่างจากตัวเมือง 8 กิโลเมตร ตามเส้นทางไปอ าเภอยะหา บริเวณ
วัดร่มรื่นมีธารน้ าไหลผ่าน  บันไดข้ึนไปยังปากถ้ ามีรูปปั้นยักษ์ ชาวบ้านเรียกว่า “เจ้าเขา” สร้างโดยช่างพ้ืนบ้าน
เมื่อปี 2484 ภายในถ้ ามีลักษณะคล้ายห้องโถงใหญ่ ดัดแปลงปรับปรุงเป็นศาสนสถาน มีปล่องที่เพดานถ้ ายาม



  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 
แสงแดดส่องลงมาดูสวยงามมาก เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่าสร้างมาแต่ปี 
พ.ศ.1300 เป็นพระพุทธไสยาสน์สมัยศรีวิชัย มีขนาดความยาว 81 ฟุต 1 นิ้ว เชื่อกันว่าเดิมเป็นปางนารายณ์
บรรทมสินธุ์ เพราะมีภาพนาคแผ่พังพานปกพระเศียร    ต่อมาจึงได้ดัดแปลงเป็นพระพุทธไสยาสน์แบบ
หินยาน      

 
ถ้ าแม่นางมณโฑ 

 
 
 

อยู่ห่างจากตัวเมืองยะลาประมาณ 6 กิโลเมตร บนถนนสายยะลา-ยะหา   หรือถึงก่อนวัดถ้ าคูหาภิมุข
เพียง 1 กิโลเมตร   สามารถติดต่อคนน าทางได้ที่เชิงเขา และเดินเท้าขึ้นเขาผ่านป่าละเมาะและเหมืองหินอ่อน
ไปยังถ้ าราว 15 นาที ภายในถ้ าคล้ายห้องโถงใหญ่มีทางเดินทะลุกันได้ บางช่วงมืดมากจึงจ าเป็นต้องน าไฟฉาย
ติดตัวไปด้วย  จุดเด่นอยู่ที่สุดปลายถ้ า ซึ่งมีหินงอกขนาดสูงใหญ่ มีลักษณะคล้ายผู้หญิงนั่งสมาธิ ซึ่งเป็นที่มา
ของชื่อถ้ าแห่งนี้ 
 

 
 

น้ าตกธารโต 
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อยู่ที่ต าบลถ้ าทะลุ ห่างจากตัวเมืองยะลาไปตามถนนสายยะลา-เบตง (ทางหลวง 410) กิโลเมตรที่   
47-48 มีทางแยกขวาไปอีกราว 1 กิโลเมตร เป็นน้ าตกขนาดใหญ่ 7 ชั้น มองเห็นเป็นทางน้ าที่ไหลลดหลั่นมา
จากภูเขาสูง  มีแอ่งน้ าซึ่งสามารถเล่นน้ าได้ โดยรอบร่มรื่นไปด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ที่น่าสนใจ
มากมายรวมทั้งต้นศรียะลา หรืออโศกเหลือง ซึ่งจะออกดอกชูช่อสีเหลืองสวยงามในราวเดือนกุมภาพันธ์ของ
ทุกปี 
 

 
 

หมู่บ้านซาไก 
อยู่ที่หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านแหร ห่างจากตัวจังหวัดยะลาไปทางเบตงประมาณ 80 กิโลเมตร ด้านขวามือ 

มีทางเข้าไปยังหมู่บ้านที่อาศัยของชนเผ่าซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม“เงาะซาไก” เดิมด ารงชีวิตอยู่ด้วยการหาของ
ป่า มีความช านาญในด้านสมุนไพรและเป่าลูกดอกล่าสัตว์ บ้านเรือนของซาไกเดิมสร้างด้วยไม้ไผ่ มุงหลังคาจาก 
ต่อมา กรมประชาสงเคราะห์ได้พัฒนาหมู่บ้านแห่งนี้ โดยรวบรวมชาวซาไกมาอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน และ
ให้มีอาชีพท าสวนยางและได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอใช้ค าว่า  “ศรีธารโต” ให้
ทุกคนใช้เป็นนามสกุล ปัจจุบันมีชนเผ่าซาไกท่ียังคงอาศัยอยู่บ้าง แต่บางส่วนได้แยกย้ายไปท างานที่อ่ืน     
 
การเศรษฐกิจ 
 รายได้ประชากร 

เศรษฐกิจโดยทั่วไปของจังหวัดยะลาขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตร การค้า และการท่องเที่ยว คือ 
การท าสวนยางพารา การท าสวนผลไม้ กาเลี้ยงสัตว์ และการท่องเที่ยวจากการส ารวจของส านักงานกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ ปี 2549 ประชากรในจังหวัดยะลามีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ          
58,000 บาท 
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การเกษตร 

จังหวัดยะลามีเนื้อที่ทั้งหมด 2 , 858 , 166 ไร่ พ้ืนที่ถือครองเพ่ือท าการเกษตร1 , 723 , 173ไร่ ในปี
การเพาะปลูก2549/2550 พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญคือ ยางพารา ผลไม้ ปาล์มน้ ามัน 

สรุปพื้นท่ีท าการเกษตรของประชากร 
- ยางพารา พื้นที่ปลูก 1 , 268 , 288 ไร่ 
- มังคุด พื้นที่ปลูก 9 , 700 ไร่ 
- ลองกอง พ้ืนที่ปลูก 45 , 107 ไร่ 
- เงาะ พื้นที่ปลูก 7 , 076 ไร่ 
- ส้มโชกุน พื้นท่ีปลูก 5 , 418 ไร่ 

 
การปศุสัตว์ 

จังหวัดยะลามีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จ านวน 28 ,255 ราย ถือครองพ้ืนที่ 147 , 302.38 ไร่ พ้ืนที่ปลูก
อาหารสัตว์ 5 ,709 ไร่ 

จ านวนสัตว์เลี้ยงแยกเป็น 
- โคนม 19 ตัว 
- โคเนื้อ 38 ,000 ตัว 
- กระบือ 1 ,585 ตัว 
- เงาะ พื้นที่ปลูก 7 , 076 ไร่ 
- สุกร 16 , 230 ตัว 
- แพะ 37 ,566 ตัว 
- แกะ 64,355 ตัว 
- ไก่ 699 , 600 ตัว 
- เป็ด 46 , 859 ตัว 
- ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ได้มาตรฐาน มี ฟาร์มสุกร 2 ฟาร์ม ไก่ไข่ 1 ฟาร์ม 

 
การสหกรณ์ 

จังหวัดยะลามีสหกรณ์จัดตั้งอยู่แล้ว 4 ประเภท จ านวน 77 สหกรณ์ สมาชิก43 ,728 คน เงินลงทุน   
7,374,796,098.76 บาท 

จ านวนสหกรณ ์
- ประเภทสหกรณ์การเกษตร จ านวน 54 สหกรณ ์
- สหกรณ์ออมทรัพย์ จ านวน 13 สหกรณ์ 
- สหกรณ์ร้านค้า จ านวน 1 สหกรณ์ 
- สหกรณ์บริการ จ านวน 9 สหกรณ์ 
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จ านวนกลุ่มเกษตรกร 

- ประเภทท าสวน จ านวน 7 กลุ่ม 
 
การป่าไม้ 

จังหวัดยะลามีพ้ืนที่ป่าไม้ 868 , 715 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 31 ของพ้ืนที่ สภาพป่าของ
จังหวัด แยกได้ดังนี้ 

- อุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง เนื้อที่ 668 , 427.75 ไร่  อุทยานแห่งชาติบางลาง 163 , 125 ไร่.บูโด-สุไหง
ปาดี 17 , 451 ไร่ 

- ป่าสงวนแห่งชาติ 11 ป่า 
- พ้ืนที่เขตห้ามล่าสัตว์ และอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าบาลา-ฮาลา เนื้อที่ 6499.35 ไร่ 

 

 
ข้อมูลเหมืองแร่จังหวัดยะลา 
จังหวัดยะลามีเหมืองแร่ ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหรรมก่อสร้าง) จ านวน 8 

เหมือง ปัจจุบันเปิดด าเนินการ จ านวน 7 เหมือง และมีโรงโม่หินจ านวน 9 โรง 
 
 

ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 
จังหวัดยะลามีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวน 315 โรง (รวมโรงโม่หิน จ านวน 9 โรง) เงินลงทุน 

7,044,262,697 บาท จ านวนคนงาน 5,549 คน 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นจังหวัดยะลาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

จ านวน 131 ราย 
ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา โทร 073213978 

 

 
จ านวนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน จังหวัดยะลา 
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จ านวนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ที่ยกเลิกกิจการจังหวัดยะลา 

 
 

 
 

จังหวัดยะลา มีหน่วยงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งรับผิดชอบในการบริการ และจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าใน
พ้ืนที่ ดังนี้ 

1. สถานีไฟฟ้าขนาด 25 MVA + 25 MVA , 25MKA = 75MVA จ่ายไฟ 9 FEEDER โหลดรวม
ประมาณ 50 MW 

2. สถานีไฟฟ้าบางลางจ่ายไฟ 4 FEEDER โหลดรวมประมาณ 50 MW 
ปัจจุบันข้อมูลสถานะ การจ่ายไฟฟ้าของจังหวัดยะลา จ านวน 379 หมู่บ้าน จ านวน 58 , 707 

ครัวเรือน มีระบบไฟฟ้าครอบคลุมแล้ว 57 , 133 ครัวเรือน ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 1 , 574 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
97.32 

 
สถานะ การมีไฟฟ้าใช้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 
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มีหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านการประปาของจังหวัดยะลา มีทั้งหน่วยงานประปาส่วนภูมิภาค และ

การประปาเทศบาล แยกได้ดังนี้ 
1. การประปาเทศบาลนครยะลา ปี 2550 มีผู้ใช้น้ าประปา 13 , 566 ราย อัตราการผลิตวันละ       

24 , 300 ลบ.ม. ต่อวัน ใช้แหล่งน้ าดิบจากแม่น้ าปัตตานี 
2. การประปาส่วนภูมิภาค มีส านักงานประปาจ านวน 2 แห่ง 

 
 

 
 ขวงการทางยะลามีระยะทางที่รับผิดชอบ จ านวน 455.086 กิโลเมตร แบ่งเป็นพ้ืนที่รับผิดชอบของ
หมวดการทางต่างๆดังต่อไปนี้ 

1. หมวดการทางยะลา รับผิดชอบระยะทางท้ังสิ้น 82.341 กิโลเมตร 
2. หมวดการทางรามัน รับผิดชอบระยะทางท้ังสิ้น 88.206 กิโลเมตร 
3. หมวดการทางยะหา รับผิดชอบระยะทางท้ังสิ้น 81.361 กิโลเมตร 
4. หมวดการทางธารโต รับผิดชอบระยะทางทั้งสิ้น 82.701 กิโลเมตร 
5. หมวดการทางเบตง รับผิดชอบระยะทางท้ังสิ้น 59.251 กิโลเมตร 
6. หมวดการทางเบตง 2 รับผิดชอบระยะทางทั้งสิ้น 61.226 กิโลเมตร 

 
รายชื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดยะลา มีดังนี้ 

•  หนังสือพิมพ์ ชาวใต้ 
•  หนังสือพิมพ์ ทักษิณไทม์ 
•  หนังสือพิมพ์ สมาร์ทนิวส์ 

 

 
รายชื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดยะลา มีดังนี้ 
1. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ยะลา 
2. สถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 
3. สถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อสมท. 
4. สถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 



  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 
5. สถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ไทย PBS 
6. สถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
7. สถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 เบตง 

 

 
 การคมนาคมที่สะดวก 3 ทางคือทางรถไฟ ทางรถยนต์ และทางเครื่องบิน 

1. ทางรถไฟ 
ขบวนรถด่วน รถเร็ว สปริ๊นเตอร์ จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ -สถานียะลา ทุกวันใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 17 ชั่วโมง 
2. ทางรถยนต์ 
ตารางเดินรถภาคใต้ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ไป จ.ชุมพร รวมระยะทางประมาณ 460 กม.ต่อ

ด้วยเส้นทางหลวงหมายเลข 41 หรือ 42 ประมาณ 500 กม. ผ่านปากบาราเทพา ถึงสามแยกดอนยางเลี้ยว
ขวา อีกประมาณ 40 กม. เข้าสู่จังหวัดยะลา รถโดยสารประจ าทาง ปรับอากาศ , ธรรมดา ออกเดินทางทุกวัน 
จากสถานีขนส่งสายใต้ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 17 ชั่วโมง โทร.(02)4355015 

3. ทางเครื่องบิน 
ตรวจสอบเที่ยวบิน - การท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ-ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท าการบิน

ทุกวัน เดินทางต่อด้วยรถโดยสารประจ าทาง ปรับอากาศ แท็กซี่) สู่จังหวัดยะลา 150 กม. (สายโสภา) 
 

 
 งบประมาณปี 2550 การเบิกจ่ายเงินจากส านักงานคลังจังหวัดยะลา และส านักงานคลังจังหวัดยะลา
(เบตง) รวมดังนี้ 

เงินประจ างวดที่ได้รับ 8 , 387.49 ล้านบาท 
    - งบประจ า 5 , 213.91 ล้านบาท 
    - งบลงทุน 3 , 173.58 ล้านบาท 

รวมการเบิกจ่าย 7 , 587.98 ล้านบาท 
   - งบประจ า 5 , 190.42 ล้านบาท 
     - งบลงทุน 2 , 397.59 ล้านบาท 
 

 
การจัดเก็บภาษีอากรของส านักงานสรรพกรพ้ืนที่ยะลา 

- ปีงบประมาณ 2549 จัดเก็บได้ 484 , 255 , 706.12 บาท 
- ปีงบประมาณ 2550 จัดเก็บได้ 534 , 664 , 798.93 บาท 



  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 
จังหวัดยะลา มีธนาคาร จ านวน 27 สาขา แยกเป็นธนาคารพาณิชย์ 16 สาขา ธนาคารของรัฐ 11 

สาขา 

 
 

 

 
 

ผลการด าเนินงานโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
1. มีการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการคู่สัญญา ทั้งหมด 8 เครือข่าย 
2. การขึ้นทะเบียนและการอออกบัตร จังหวัดยะลาได้ด าเนินการออกบัตรประกันสุขภาพถ้วน หน้า

ให้แก่ประชาชนผู้มีสิทธิ์ ณ เดือนกันยายน 2550  
รวมจ านวนทั้งสิ้น 499 , 158 คน โดยมีรายละเอียดจ าแนกตามสิทธิ ดังนี้ 

- สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหนา จ านวน 423 , 764 ราย 
- สิทธิประกันสังคม จ านวน 23 , 697 ราย 
- สิทธิราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 35 , 709 ราย 
- สิทธิอ่ืนๆ จ านวน 15 , 988 ราย 

 
3. ศูนย์สุขภาพชุมชน ทั้งหมด จ านวน 84 แห่ง แบ่งเป็น 

- ศูนย์สุขภาพชุมชนหลัก จ านวน 24 แห่ง 
- ศูนย์สุขภาพชุมชนรอง จ านวน 51 แห่ง 



  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 
- ศูนย์สุขภาพชุมชนเดี่ยว จ านวน 9 แห่ง 

 
4. การด าเนินงานให้บริการแก่ผู้ป่วยของสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดยะลา 

- จ านวนผู้ป่วยนอก จ านวน 705 , 535 ราย 
- จ านวนผู้ป่วยใน จ านวน 81 , 883 ราย 

 
 

 
จังหวัดยะลามีสถานประกอบการและผู้ประกันตนที่ข้ึนทะเบียนประกันสังคม 

 
แรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียน จ านวน 1,261 ราย 

การด าเนินงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ดังนี้ 
1. กองทุนประกันสังคม 

1.1 จ านวนสถานประกอบการ จ านวน 1,476 แห่ง 
1.2 ผู้ประกันตน จ านวน 19,535 แห่ง 

2. กองทุนเงินทดแทน 
2.1 จ านวนนายจ้าง จ านวน 1,351 แห่ง 
2.2 ลูกจ้าง จ านวน 12,866 แห่ง 

3. เครือข่ายโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม 
 
โรงพยาบาลหลัก 

•  โรงพยาบาล จ.ยะลา 
•  โรงพยาบาล อ.เบตง 
•  โรงพยาบาล อ.กรงปินัง 
•  โรงพยาบาลบันนังสตา 



  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 
•  โรงพยาบาลพระยุพราช อ.ยะหา 
•  โรงพยาบาล อ.รามัน 
•  โรงพยาบาล อ.กาบัง 
•  โรงพยาบาลสิโรรส 
โรงพยาบาลเครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่โรงพยาบาลประจ าอ าเภอและสถานีอนามัยทุก

แห่ง ในจังหวัดยะลา 
 

 
สถิติผลการบ าบัดผู้ติดยาเสพติดจังหวัดยะลา 

 


