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จังหวัดยะลา 
 
1.  ประวัติความเปนมา      
 
                   เร่ิมตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยจนถึงตนกรุงรัตนโกสินทร ยะลาเปนสวนหนึ่งของเมือง
ปตตานี และอยูภายใตการปกครองของประเทศไทย ติดตอกันมานานนับตั้งแตกรุงสุโขทัยเปน     
ราชธานี (พ.ศ. 1800) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5  ไดมีการ   
ปรับปรุงการปกครองสวนภูมิภาคใหม เปนการปกครองแบบเทศาภิบาล และไดออกประกาศขอ
บังคับสําหรับการปกครอง 7 หัวเมือง ร.ศ. 120 ซ่ึงประกอบดวยเมืองปตตานี หนองจิก ยะหร่ิง     
สายบุรี ยะลา ระแงะและรามัน ในแตละเมืองมีพระยาเมืองเปนผูรักษาราชการ โดยอยูภายใตการดู
แลของขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช แตละเมืองจะแบงเขตการปกครองออกเปน
อําเภอ ตําบล และหมูบาน 
                   พ.ศ. 2447 สมัยพระยาณรงคฤทธิ์ศรีประเทศวิเศษวังษา (ตวนสุไลมาน) เปนพระยาเมือง 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ไดทรงประกาศตั้งมณฑลปตตานีขึ้นดูแล    
หัวเมืองทั้ง 7 แทนมณฑลนครศรีธรรมราช และใหยุบเมืองเหลือแค 4 เมือง ไดแก ปตตานี ยะลา 
สายบุรี และระแงะและในป พ.ศ. 2450 ไดแบงเขตการปกครองของเมืองยะลาออกเปน 2 อําเภอ คือ 
อําเภอเมือง และอําเภอยะหา 
                   พ.ศ. 2475 สมัยพระภูมิพิชัย (ม.ร.ว. บุง ลดาวัลย) เปนพระยาเมืองพระบาทสมเด็จพระ
ปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ก็ทรงมีการประกาศยกเลิกมณฑลปตตานี 
                   พ.ศ. 2476 สมัยขุนไมตรีประชารักษ (ไมตรี  ประชารักษ) เปนพระยาเมือง เมืองยะลาถูก
เปลี่ยนเปนจังหวัดยะลา แยกจากปตตานีและดําเนินการปกครองภายใตระบบประชาธิปไตย ซ่ึงมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 
เร่ืองการจัดระเบียบราชการบริหารสวนภูมิภาคออกเปนจังหวัด เปนอําเภอและใหมีขาหลวงประจํา
จังหวัด และกรมการจังหวัดเปนผูบริหารราชการ  
                   พ.ศ. 2488 สมัยนายยุทธ จรัญยานนท เปนผูวาราชกาลจังหวัด กระทรวงมหาดไทยได
ดําเนินการจัดใหมีคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลาขึ้น 
                   ช่ือ “ยะลา” มาจากคําวา “อับดุลยะลาล” ช่ือเจาเมืองซึ่งคนทั่วไปเรียกวา “กูยาลอ” หรือ
มาจาก ภาษาพื้นเมืองเดิมวา “ยะลอ” ซ่ึงแปลวา “แห” เพราะสถานที่ตั้งเมืองเดิมคือบานยะลอ (ต. 
ยะลาในปจจุบัน) มีภูเขารูปรางคลายแหตั้งอยู และบริเวณนั้นเปนที่ลุมชาวบานชอบทอดแหจับปลา
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กันมาก ไดมีการยายตั้งเมืองใหมหลายครั้ง ในที่สุดมาที่บานนิบง (นิบงแปลวาไมหลาวชะโอน) จน
ถึงปจจุบันนี้ มีเครื่องหมายประจําจังหวัดเปนรูปเหมืองแรดีบุก ปูชนีสถาน คือ ศาลเจาพอหลักเมือง 
สัตวประจําจังหวัดคือชางเผือก ตนไมประจําจังหวัดคือ ตนหลาวชะโอน ดอกไมประจําจังหวัดคือ 
ดอกพิกุล นอกจากนั้นจังหวัดยะลายังมีคําขวัญประจําจังหวัด วา                  

      ชาวยะลา   สามัคคี    ภักดียิ่ง    
เขมแข็งจริง   หลาวชะโอน   ยังออนกวา 
คุณความดี   ดุจพิกุล   กรุนนภา 
มีชางเผือก   คูพารา   สงางาม 

                   จังหวัดยะลาเปนจังหวัดที่เทศบาลมีการจัดวางผังเมืองแบบใยแมงมุมที่สวยที่สุดของ
ประเทศไทย และไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดความสะอาด 3 ปซอน ระหวาง พ.ศ. 2528-2530 
และไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลนครยะลา ในป พ.ศ. 2538 ในป พ.ศ. 2540 ไดรับการคัดเลือก
จากองคการอนามัยโลกใหเปน 1 ใน 5 เมืองของประเทศไทยในโครงการเมืองนาอยูทั่วโลก 

 
2.  ขนาดและที่ตั้ง 

             
                   จังหวัดยะลาตั้งอยูทางใตสุดของประเทศไทย ดังคําขวัญของจังหวัดที่วา “ยะลา : ใตสุด
สยามเมืองงามชายแดน” เปนจังหวัดหนึ่งในภาคใตตอนลาง ตั้งอยูระหวางเสนรุงที่ 05 องศา 36 
ลิปดา ถึง 06 องศา 41 ลิปดาเหนือ และเสนแวงที่ 100 องศา 50 ลิปดา ถึง 101 องศา 37 ลิปดาตะวัน
ออก อยูหางจากกรุงเทพมหานครตามเสนทางรถไฟสายใตระยะทางประมาณ 1,039 กิโลเมตร และ
ตามเสนทางถนนเพชรเกษมสายเการะยะทางประมาณ  1,395 กิโลเมตร หรือสายใหมระยะทาง
ประมาณ 1,084 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดและประเทศใกลเคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ  จรดตําบลทรายขาว    ทุงพลา   และปากลอ    อําเภอโคกโพธิ์ 
ตําบลแมลานและมวงเตี้ย  กิ่งอําเภอแมลาน ตําบลเมาะมาวี และ
เขาตูม อําเภอยะรัง ตําบลตะโละแมะนา น้ําดําและปากู อําเภอ   
ทุงยางแดง ตําบลปลองหอยและกะรุบี อําเภอกะพอ จังหวัด
ปตตานี 

 ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จรดตําบลบานโหนด  ธารคีรี  จะแหน  และบาโหย อําเภอ  
สะบายอย จังหวัดสงขลา 

 ทิศใต   จรดรัฐเปรัค (PERAK) หรือเประ ประเทศมาเลเซีย 
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 ทิศตะวันออก  จรดตําบลชางเผือก อําเภอจะแนะ ตําบลศรีสาคร และกาหลง 
อําเภอศรีสาคร ตําบลโคกสะตอ บาตง เรียง สาวอ สามัคคีและ    
สุวารี อําเภอรือเสาะ ตําบลบาเจาะ กาเยาะมาตีและบาเระเหนือ 
อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

 ทิศตะวันตก  จรดรัฐเคดาห (KEDAH) หรือ ไทรบุรี ประเทศมาเลเซีย 
                   จังหวัดยะลามีเนื้อที่ประมาณ4,521.078 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 2,825,673.75 ไร 
คิดเปนรอยละประมาณ 21 ของพื้นที่รวม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีขนาดพื้นที่มากเปนอันดับ
ที่สองรองจากจังหวัดสงขลา (ประมาณ 4.8 ลานไร) เมื่อเปรียบเทียบขนาดพื้นที่ของแตละอําเภอ
แลวปรากฏวา อําเภอเบตงมีพื้นที่มากที่สุด คือ 1,328.001 ตารางกิโลเมตรและกิ่งอําเภอ       กรงปนัง
มีพื้นที่นอยที่สุด 
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3.  ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

 



  
187 

                   โดยทั่วไปพื้นที่สวนใหญของจังหวัดยะลา จะมีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขา เนินเขา
และหุบเขาสลับซับซอน ตั้งแตตอนกลางจนถึงตอนใตสุดของจังหวัด บริเวณตอนเหนือของจังหวัด
ไดแกบริเวณที่แมน้ําปตตานีและแมน้ําสายบุรีไหลผาน สวนใหญเปนที่ราบลุม มีความเหมาะสมใน
การทํานา อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลปานกลางถึงสูงมาก เฉล่ียระหวาง 100-2000 เมตร พื้นที่สวนใหญ
ปกคลุมดวยปาดงดิบและสวนยางพารา มีเทือกเขาที่สําคัญคือ เทือกเขาสันกาลาคีรี เร่ิมจากอําเภอ
โคกโพธิ์จังหวัดปตตานี ผานอําเภอยะหา อําเภอเบตง จังหวัดยะลา เปนแนวยาวกั้นตลอดระหวาง
ไทยกับมาเลเซีย และเทือกเขาปโล อยูระหวางตําบลบุดีกับตําบลบันนังสาเร็ง และตําบลกรงปนัง 
อําเภอเมืองยะลา เปนเทือกเขายาวเหยียดไปติดตอกับเขตอําเภอรามัน 
                   จังหวัดยะลามีอากาศชุมชื้นและอบอุนในตอนกลางวัน และอากาศเย็นสบายในตอน
กลางคืน อุณหภูมิป 2541 เฉลี่ยสูงสุด 40 องศาเซลเซียส และต่ําสุด 19 องศาเซลเซียส ความชื้น
สัมพัทธเฉล่ีย 64.7% มีฝนตกชุกเกือบตลอตทั้งปซ่ึงเปนผลมาจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและ
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต จังหวัดยะลามีสองฤดู คือ ฤดูรอนตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลาง
เดือนพฤษภาคม และฤดูฝนตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ในป พ.ศ. 2541 มี
ฝนตก 169 วัน ปริมาณน้ําฝนตลอดป 2,414.4 มิลลิเมตร ฝนตกมากที่สุดในเดือนธันวาคม 550.0 
มิลลิเมตร 

  
4.  ทรัพยากรธรรมชาติและแหลงน้ํา 

  
 4.1  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
        4.1.1  แรธาตุ   

                   จังหวัดยะลามีแรธาตุที่สําคัญหลายชนิด เชน แรดีบุก แรหินปูน แรหินออน ฯลฯ แร
ดีบุกมีมากในเขตอําเภอบันนังสตาและอําเภอยะหา แรหินปูนมีมากในเขตอําเภอเมืองยะลา แรหิน
ออนมีมากในเขตอําเภอเมือง แรที่สําคัญและทํารายไดใหกับใหแกจังหวัดคือ แรดีบุก และแรหิน
ออน ซ่ึงในอนาคตทําการทําเหมืองแรหินออนจะเปนอุตสาหกรรมเหมืองแรหลักของจังหวัดยะลาที่
จะมาทดแทนการทําเหมืองแรดีบุกที่ประสบภาวะแรตกต่ําจนตองหยุดกิจการ สําหรับการทําเหมือง
แรที่มีแนวโนมวาจะเกิดขึ้นอีกคือการทําเหมืองแรหินแกรนิต 
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4.1.2 ปาไม 
                   จังหวัดยะลามีพื้นที่ซ่ึงไดประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ จํานวน 11ปา เนื้อที่ประมาณ 
668,427.75 ไร ปาเตรียมสงวนจํานวน 2 ปา เนื้อที่ประมาณ 318,993.75 ไร และปานิคมฯ 2 ปา เนื้อที่
ประมาณ 100,359 ไร รวมเนื้อที่ของปาจังหวัดยะลาประมาณ 1,148,249 ไร คิดเปนรอยละ 4 ของพื้น
ที่จังหวัด แตจากภาพถายดาวเทียม  LANSAT 4.5 ในป 2538 ปรากฏวาพื้นที่ของปาจังหวัดยะลา 
เหลือเพียง 715,178 ไร คิดเปนรอยละ 25.30 ของจังหวัด 
                   จังหวัดยะลามีสภาพปาเปนแบบปาดงดิบเกือบทั้งหมดมีปาละเมาะและปาพรุเพียงเล็ก
นอยไมสวนใหญเปนไมกระยาเลย เชน ไมตะเขียนเขา ไมสยา ไมหลุมพอ ไมกระบาก ไมยางแดง 
ไมตะเคียนทราย ไมกาลอ และไมมะคา ฯลฯ ซ่ึงยังคงความอุดมสมบูรณอยางมาก โดยเฉพาะบริเวณ
แนวชายแดนภาคไทย-มาเลเซีย มีพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 127,472 ไร 
               
              4.2  แหลงน้ํา 
 
                   จังหวัดยะลาเปนจังหวัดหนึ่งที่คอนขางขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร แมจะมีการสราง
เขื่อนเก็บกักน้ําขึ้นที่บานบางลาง อําเภอบันนังสตาก็ตาม สวนโครงการชลประทานตอเนื่อง สวน
ใหญจะมุงเนนในเขตตอนลางของแมน้ํา คือ บริเวณจังหวัดปตตานี 
                   จังหวัดยะลามีแมน้ําธรรมชาติอยูสองสาย ไดแก 
                   1.  แมน้ําปตตานี ตนน้ําเกิดจากภูเขาในเทือกเขาสันกาลาคีรี บริเวณชายแดนไทย-        
มาเลเซีย ในเขตอําเภอเบตง จังหวัดยะลา ไหลผานอําเภอธารโต อําเภอบันนังสตา อําเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา และมีการปดกั้นโดยการสรางเขื่อนเอนกประสงคที่บานบางลาง ตําบลบาเจาะ อําเภอ
บันนังสตาและแมน้ําสายนี้ไหลผานอําเภอยะรัง อําเภอหนองจิก และเขาสูทะเลอาวไทยที่อําเภอ
เมือง จังหวัดปตตานี มีความยาวประมาณ 190 กิโลเมตร 
                   2.  แมน้ําสายบุรี แหลงตนน้ําอยูบนภูเขาสันกาลาคีรี บริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย ไหล
ผาน อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ผานอําเภอรามัน จังหวัดยะลา ออกสูทะเลอาวไทยที่อําเภอ   
สายบุรี จังหวัดปตตานีมีความยาวประมาณ 170 กิโลเมตร 
                   นอกจากนี้จังหวัดยะลามีเขื่อนที่สําคัญอีกสองแหง 



  
189 

                   1.  เขื่อนบางลาง เปนเขื่อนพลังงานไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย สราง
กั้นแมน้ําปตตานีมีเนื้อที่ประมาณ  35,000 ไร อยูในเขตอําเภอธารโต 30,000 ไร และเขตอําเภอ       
บันนังสตา 5,000ไร  
                   2.  เขื่อนกั้นแมน้ําปตตานี เปนเขื่อนกั้นน้ําของกรมชลประทาน สรางกั้นแมน้ําปตตานี
ในบริเวณอําเภอเมืองยะลา มีเนื้อที่ประมาณ 7,500ไรอยูในเขตอําเภอเมืองยะลา 2,500 ไร และเขต
อําเภอยะรัง  จังหวัดปตตานี 5,000ไร  
 
5.  โครงสรางการบริหารและการปกครอง 
       
       5.1  ระดับจังหวัด 

        
5.1.1  การบริหารราชการสวนกลาง 

                   การบริหารราชการสวนกลางที่จัดตั้งขึ้นในจังหวัดยะลา ประกอบดวยสวนราชการดังนี้ 
1. ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 
2. ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขต 9 
3. เรือนจํากลาง ยะลา 
4. โรงเรียนภูธร 9 
5. กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่44 
6. กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่443 
7. กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่445 เบตง 
8. การไฟฟาจังหวัดยะลา 
9. สพค. 42 ยะลา 
10. กรมทหารพรานที่ 41 
11. สถานีวิทยุ วปถ. 16 ยะลา 
12. ศาลจังหวัดยะลา 
13. ศาลจังหวัดเบตง 
14. สํานักงานบังคับคดีและวางทรัพยประจําศาลจังหวัดยะลา 
15. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา 
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16. โครงการชลประทานยะลา 
17. สถานีทดลองยางยะลา 
18. สถานีทดลองยางธารโต 
19. สถานีบํารุงพันธุสัตวยะลา 
20. ศูนยสงเสริมและผลิตภัณฑพืชสวน ยะลา 
21. สถานีประมงน้ําจืดยะลา 
22. สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 
23. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณยะลา 
24. ดานตรวจพืชเบตง 
25. สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนอยางจังหวัดยะลา 
26. สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนอยางจังหวัดเบตง 
27. กองโรงไฟฟาบางลาง 
28. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดยะลา 
29. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเบตง 
30. สถิติจังหวัดยะลา 
31. สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. เอฟ.เอ็ม. จังหวัดยะลา 
32. ฝายการคาภายในจังหวัดยะลา 
33. ฝายกิจการประกันภัยจังหวัดยะลา 
34. โรงพยาบาลศูนยจังหวัดยะลา 
35. โรงพยาบาลเบตง 
36. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
37. ศูนยวัณโรคเขต 12 ยะลา 
38. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 
39. หนวยมาลาเรียที่ 41ยะลา 
40. สํานักงานพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 2 
41. ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยะลา 
42. สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดยะลา 
43. สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดยะลา 
44. วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดยะลา 
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45. วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดยะลา 
46. สถาบันราชภัฎจังหวัดยะลา 
47. วิทยาลัยสารพัดชางจังหวัดยะลา 
48. แขวงการทางยะลา 
49. โทรศัพทจังหวัดยะลา 
50. ที่ทําการไปรษณียโทรเลขจังหวัดยะลา 
51. สํานักงาน รสพ. 
52. สถานีตรวจอากาศเกษตรยะลา 
53. ศูนยสํารวจอุทกวิทยายะลา 
54. ดานศุลกากรเบตง 
55. ที่ทําการอัยการจังหวัดยะลา 
56. ที่ทําการอัยการจังหวัด ประจําศาลจังหวัดเบตง 

                   5.1.2  การบริหารราชการสวนภูมิภาค 
                   การบริหารราชการสวนภูมิภาค ประกอบดวยหนวยงานที่รับผิดชอบการบริหารงาน
ระดับจังหวัดและอําเภอ ดังนี้ 

1. สํานักงานจังหวัด 
2. ที่ทําการปกครองจังหวัด 
3. ตํารวจภูธรจังหวัด 
4. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
5. สํานักงานที่ดินจังหวัด 
6. สํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัด 
7. สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท 
8. สํานักงานโยธาธิการจังหวัด 
9. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 
10. สํานักงานดานตรวจคนเขาเมืองเบตง 
11. สํานักงานเกษตรจังหวัด 
12. สํานักงานประมงจังหวัด 
13. สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 
14. สํานักงานปาไมจังหวัด 
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15. สํานักงานสหกรณจังหวัด 
16. สํานักงานสรรพสามิตจังหวัด 
17. สํานักงานราชพัสดุจังหวัด 
18. สํานักงานคลังจังหวัด 
19. สํานักงานสรรพากรจังหวัด 
20. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
21. สํานักงานทัพยากรธรณีจังหวัด 
22. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
23. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
24. สํานักงานขนสงจังหวัด 
25. สํานักงานพาณิชยจังหวัด 
26. สํานักงานประกันสังคมจังหวัด 
27. ที่ทําการสัสดีจังหวัด 
28. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด 
29. สํานักงานจัดหางานจังหวัด 
30. สํานักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัด 
 

5.2 ระดับทองถิ่น 
                   การบริหารราชการอําเภอของจังหวัดยะลาแบงการปกครองออกเปน 7  อําเภอ 1 กิ่ง
อําเภอ 58 ตําบล 341 หมูบาน 8 เทศบาลโดยมีรายช่ือดังตารางตอไปนี้ 
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 ตาราง 1 เขตการปกครองของจังหวัดยะลา  
 

อําเภอ/กิ่งอําเภอ ตําบล หมูบาน 
เมือง สะเตง อยูในเขตเทศบาล 
 บุดี 1. บานบุดี 

3. บานจือนือแร 
5. บานไม 
7. บานรั้วตะวัน 

2. บานนิบง 
4. บานบือแน 
6. บานบูเกะคละ 

 ยุโป 1. บานยุโป 
3. บานบาโด 
5. บานคลองทราย 

2. บานตากแดด 
4. บานทุงยามู 

 ลิดล 1. บานลิดล 
3. บานบาตูปูเตะ 
5. บานบาตันใน 

2. บานบุ 
4. บานบาตัน 

 ยะลา 1. บานยะลา 
3. บานบาโจ 

2. บานกูเบ 

 ทาสาป 1. บานทาสาป 
3. บานลิมุด 
5. บานบือเราะ 

2. บานปายอ 
4. บานสาคอ 
6. บานกําปน 

 ลําใหม 1. บานลําใหม 
3. บานปาพอ 
5. บานปะลูกา 
7. บานสีคง 

2. บานน้ําเย็น 
4. บานปอเยาะ 
6. บานกาปาฮอฮอ 

 หนาถํ้า 1. บานหนาถํ้า 
3. บานกูแปอิเตะ 

2. บานบันนังลูวา 
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(ตอ) 

อําเภอ/กิ่งอําเภอ ตําบล หมูบาน 
ลําพะยา 1. บานเหนือ 

3. บานพรุ 
5. บานตะวันออก 
7. บานตนหยี 

2. บานลําพะยา 
4. บานทําเนียบ 
6. บานทองลน 

เมือง (ตอ) 

เปาะเสง 1. บานเปาะเสง 
3. บานกุแปปาแย 

2. บานจืองา 
4. บานเนียง 

 พรอน 1. บานพรอน 
3. บานตาสา 
5. บานควน 

2. บานดุซง 
4. บานทาวัง 
6. บานจาหนัน 

 บันนังสาเร็ง 1. บานบันนังสาเร็ง 
3. บานจะกือเละ 
5. บานกูแปปุโรง 

2. บานปนนังบูโย 
4. บานตะโละอิโป 
6. บานกะตูปะ 

 สะเตงนอก 1. บานเบอรเสง 
3. บานเปาะยานิ 
5. บานบาโงยบาแด 
7. บานนิบงบารู 
9. บานกือแลมะห 
11. บานกําปงตือเงาะ 
13. บานปรามะ 

2. บานหลักหา 
4. บานตือเมาะ 
6. บานตะโละกือมง 
8. บานกําปงบูเกะ 
10. บานกอตือเบาะ 
12. บานบาเฆ็ง 

 ตาเซะ 1. บานคลา 
3. บานตาเซะ 
5. บานทุงยอ 

2. บานกะลูแป 
4. บานวังกระ 
 

กรงปนัง กรงปนัง 1. บานสาเก 
3. บานบือราแง 
5. บานอุเผะ 
7. บานกรงปนัง 
9. บานอุเป 

2. บานตะโละซูแม 
4. บานกีเยาะ 
6. บานยือริ 
8. บานลือมู 

 
 

สะเอะ 1. บานดุซงกูจิ 
3. บานกะดุโดะ 

2. บานกูแย 
4. บานสะเอะใน 

(ตอ) 
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อําเภอ/กิ่งอําเภอ ตําบล หมูบาน 
หวยกระทิง 1. บานกูวา                        2. บานแบหอ 

3. บานบารู 
กรงปนัง(ตอ) 

ปุโรง 1. บานโฉลง                     2. บานปุโรง 
3. บานตะโละฮานะ 

ยะหา ยะหา 1. บานอาบอ 
3. บานพงลูกา 
5. บานสะปาเราะ 
7. บานบาโด 

2. บานยะหา 
4. บานลากอ 
6. บานอาเส็น 

 ละแอ 1. บานละแอ 
3. บานกียา 
5. บานชะเมาะ 

2. บานตาเปาะ 
4. บานกูแบรายอ 
6.  บานเจาะตีเมาะ 

 ปะแต 1. บานบายอ 
3. บานสะปอง 
5. บานบาจุ 
7. บานกาโตะ 
9. บานตะโละเว 

2. บานลือเน็ง 
4. บานฆอรอราแม 
6. บานปะแต 
8. บานเหมืองลามู 
 

 บาโระ 1. บานปูแล 
3. บานลีดอ 
5. บานซีเซะ 
7. บานเตียง 

2. บานตันหยง 
4. บานเคละ 
6. บานกูวิง 
 

 
 

ตาซี 1. บานแค                          2. บานนอก 
3. บานออก                        4. บานไร 
5. บานเหมืองลาง 

 

                                        
(ตอ) 
อําเภอ/กิ่งอําเภอ ตําบล หมูบาน 
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ยะหา (ตอ) บาโงยซิแน 1. บานตนหยงกาลอ 
3. บานกียา 
5. บานซีเยาะ 

2. บานบูเกะ 
4. บานกําปงโฮ 

 กาตอง 1. บานปะแดรู 
3. บานบูเกะลูโฆ 

2. บานกาตอง 
4. บานเจาะตาแม 

รามัน กายูบอเกาะ 1. บานรามัน 
3. บานพงยือเระ 
5. บานมาอาสนิแล 

2. บานตอแล 
4. บานพอเเม็ง 
6. บานตลาดลางสุขาฯ 

 
 

กาลูปง 1. บานบือแนบารู 
3. บานบาลูกา 

2. บานกาลูปง 
4. บานเลสุ 

 กาลอ 1. บานแบหอ 
3. บานทํานบ 

2. บานเกาะเตาะ 
4. บานตะโละมีแย 

 กอตอตือระ 1. บานกอตอตือระ 
3. บานอาตะดูวอ 
5. บานกะดือแป 

2. บานบาตะตีงี 
4. บานสตือแร 
 

 โกตาบารู 1. บานโกตาบารู 
3.บานจาลงฮิเลกําปงบูเกะ 

2. บานมะดือลง 
4. บานกําปงบูเกะ 

 เกะรอ 1. บานเกะรอ 
3. บานตาเนาะปูโยะ 
5. บานแอแกง 
7. บานอูแตบาโงย 

2. บานปาแตรายอ 
4. บานพะปูเงาะ 
6. บานปูลามอง 
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(ตอ) 

 

อําเภอ/กิ่งอําเภอ ตําบล หมูบาน  
รามัน(ตอ) 
 

จะกวะ 1. บานจะกวะ 
3. บานปูสาสะนอ 

2. บานกําปงบือแน 
4. บานลีเซ็ง 

 ทาธง 1. บานโตะพราน 
3. บานพรุ 
5. บานเกาะ 

2. บานจารังตาดง 
4. บานสาเมาะ 

 เนินงาม 1. บานมีดิง 
3. บานกือแล 
5. บานตาโง 

2. บานไมแกน 
4. บานบือดอง 

 บาลอ 1. บานบาลอ 
3. บานบือแนนากอ 
5. บานละแอ 
7. บานปาลูกาปาลัส 

2. บานปาโฮะ  
4. บานสุเปะบือแน 
6. บานปูลัย 

 บาโงย 1. บานลูโบะลาบี 
3. บานปาโละ 

2. บานยือโระ 
4. บานโงย 

 บือมัง 1. บานตะโละเลาะ 
3. บานมาแอยาโดะ 
5. บานปงตา 

2. บานบือมัง 
4. บานตะโละเกี๊ยะ 
6. บานเกี๊ยะ 

 ยะตะ 1. บานยะตะ 
3. บานตะโละ 
5. บานตีมุ 

2. บานดูกู 
4. บานอูแป 

 วังพญา 1. บานกะสะแม 
3. บานดาลาแน 
5. บานบูเกะจือฆา 

2. บานโตะปาเกะ 
4. บานอูเปาะ 
 

 



  
198 

(ตอ) 
 

อําเภอ/กิ่งอําเภอ ตําบล หมูบาน 

รามัน (ตอ) อาซอง 1. บานกาเม็ง 
3. บานบูเกะบือราแง 
5. บานสะโต 

2. บานแยะ 
4. บานเจาะสีมัส 
6. บานปูเกะลาโมะ 

 ตะโละหะลอ 1. บานบือเล็ง 
3. บานบือแนบูเกะ 

2. บานบือแนกูจิ 
4. บานบึงน้ําใส 

เบตง เบตง ตําบลในเขตเทศบาล  
ยะรม 1. บานนาขอย 

3. บานยะรม 
5. บานราโมง 
7. บานบันนังสิแน 

2. บานจาเราะลอเบาะ 
4. บานจันทรัตน 
6. บานใหม 

 

ตาเนาะแมเราะ 1. บานจาเราะปะไต 
3. บานมาลา 
5. บานก.ม. 19 
7. บานสุตันตานนท 

2. บานบอน้ํารอน 
4. บานก.ม. 7 
6. บานก.ม. 18 

 อัยเยอรเวง 1. บานอัยเยอรเวง 
3. บานก.ม. 36 
5. บานวังใหม 
7. บานดอน 
9. บานนากอ 

2. บานก.ม. 32 
4. บานธารมะลิ 
6. บานก.ม. 38 
8. บานอัยเยอรเวงควีน 

 
 

ธารน้ําทิพย 1. บานอัยเยอรเวงเบอจัง 
3. บานกาแปะซาลัง 

2. บานบาแตตูแง 
4. บานจาเราซูซู 

บันนังสตา บันนังสตา 1. บานปาหวัง 
3. บานเงาะกาโป 
5. บานกาโสด 
7. บานบือราเปะ 
9. บานเจาะบันตัง 

2. บานบันนังสตา 
4. บานบันนังกูแว 
6. บานบือซู 
8. บานตือระ 
10. บานบาโงยแจเกาะ 
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(ตอ) 

 
อําเภอ/กิ่งอําเภอ ตําบล หมูบาน 

บาเจาะ 1. บานอุแบ                          2. บานบาเจาะ 
3. บานบางลาง                     4. บานบียอ 
5. บานคอลอกาเอ 

บันนังสตา(ตอ) 

ตาเนาะปูเตะ 1. บานก.ม. 26 นอก 
3. บานกาสัง 
5. บานทํานบ 
7. บานซอยเหมือง 
9. บานตาเนาะปูเตะใน 

2. บานก.ม.26 ใน 
4. บานตาเนาะปูเตะ 
6. บานกาสังใน 
8. บานรอนอ 

 ถํ้าทะลุ 1. บานถ้ําทะลุ 
3. บานบันนังบูโบ 
5. บานตัวละเด็ง 

2. บานนาชัว 
4. บานดีดะ 

 ตล่ิงชัน 1. บานตะบิงติงงี 
3. บานลิเงะ 
5. บานบายิ 
7. บานเขาน้ําตก 
9. บานศีรีลาด 

2. บานกือลอง 
4. บานตาเอียด 
6. บานตลาดนิคม 
8. บานปแซดะ 
10. บานหาดทราย 

 เขื่อนบางลาง 1. บานเขื่อนบางลาง 
3. บานสันติธรรม 
5. บานภักดี 

2. บานสันติ 1 
4. บานฉลองชัย 

ธารโต ธารโต 1. บานธารโต 
3. บานจาเราะแป 
5. บานบันนังกระแจะ 
7. บานหลังเกษตร 

2. บานหนาเกษตร 
4. บานศรีแปน 
6. บานมายอ 
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(ตอ) 
อําเภอ/กิ่งอําเภอ ตําบล หมูบาน  

ธารโต(ตอ) บานแหร 1. บานแหร 
3. บานซาไก 
5. บานบอหิน 
7. บานวังศิลา 
9. บานบัวทองได 
11. บานบอหินนอก 

2. บานบัวทอง 
4. บานบูโละสนิแย 
6. บานบาตูปูเตะ 
8. บานเจาะซีโปะ 
10. บานควรดินดํา 

 แมหวาด 1. บานละหาด 
3. บานกระปอง 
5. บานฆอแย 
7. บานคอกชาง 

2. บานวังไทร 
4. บานปะเด็ง 
6. บานสันติ 2  
8.  บานปาโจเมเราะ 

 คีรีเขต 1. บานพิกุลทอง 
3. บานศรีนคร 
5. บานดินเสมอ 
7. บานปากหะยี 

2. บานผานศึก 
4. บานไทยพัฒนา 
6. บานนครธรรม 
 

กาบัง กาบัง 1. บานยันนังดามา 
3. บานลูโปะปนยัง 
5. บานลาแล 

2. บานนิบง 
4. บานยือนัง 
6. บานแอเละ 

 บาละ 1. บานบาละ 
3. บานหินลูกชาง 
5. บานสี่สิบ 
7. บานคลองปุด 
9. บานคลองพี 

2. บานคลองน้ําใส 
4. บานคชศิลา 
6. บานใหม(คลองแหงง) 
8. บานคลองชิง 
10. บานเมาะยี 

ที่มา : ศูนยขอมูลจังหวัดยะลาป 2542 
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6.  ภาพรวมโครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัด 

 
       จากสถิติมูลคารวมผลิตภัณฑจังหวัด (GPP) ตามราคาประจําป พ.ศ. 2535-2539 ของ

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พบวา ภาคการผลิตที่สําคัญของจังหวัดยะลา
คือภาคการเกษตรโดยในป พ.ศ.2539 มีมูลคา 31.60 %ของผลิตภัณฑจังหวัด สวนภาคการผลิตที่มี
ความสําคัญรองลงมา คือการคาสงและคาปลีกและการบริการ โดยมีมูลคา 15.01 % และ 13.87 % 
ของผลิตภัณฑจังหวัดตามลําดับ แตอยางไรก็ตามเห็นไดวา ภาคการคาสงและคาปลีกและการบริการ
มีสัดสวนที่ลดลง ในชวงป  พ.ศ.2535-2539 ที่ผานมา สวนภาคการผลิตที่มีสัดสวนเพิ่มขึ้นคือ        
อุตสาหกรรม การคมนาคมและการขนสง การธนาคาร ประกันภัยและธุรกิจอสังหาริมทรัพย การ
บริการและการปองกันประเทศ โดยมีมูลคาในป พ.ศ 2539 เทากับ 9.67%,5.39%,4.54% และ7.24% 
ของผลิตภัณฑืจังหวัดตามลําดับ 

ภาคเกษตรกรรม  
                   จากตารางจะเห็นไดวาภาคการเกษตร เปนภาคการผลิตที่มีความสําคัญและเปนรายได
หลักของจังหวัด โดยสาขากสิกรรม เปนสาขาที่มีความสําคัญเปนอันดับหนึ่ง ดังแสดงในตาราง
แสดงผลิตภัณฑจังหวัด  สาขาเกษตรกรรมจังหวัดยะลา ซ่ึงในป พ.ศ. 2539 สาขากสิกรรม มีผลผลิต
เทากับ 4,428 ลานบาท คิดเปน 81.73 % ของผลิตภัณฑภาคเกษตร รองลงมาคือการแปรรูปสินคา
เกษตรอยางงาย มีผลผลิตเทากับ 662.92 ลานบาทหรือคิดเปน 12.23%ของผลิตภัณฑภาคเกษตร 
นอกจากนี้พบวา การปศุสัตวไดลดความสําคัญลง คือมีสัดสวนของผลิตภัณฑลดลงจาก 5.77% ของ
ผลิตภัณฑภาคเกษตร ในป พ.ศ. 2538 เปน 4.52%ของผลิตภัณฑภาคเกษตร ในป พ.ศ. 2539 ทั้งนี้
เนื่องจากสภาพภูมิศาสตรของจังหวัดยะลา ทําใหภาคการเกษตรเปนภาคการผลิตที่เหมาะสมกับ
สภาพทางภูมิประเทศ และเปนภาคการผลิตที่สําคัญตลอดจนสงผลใหมีการเติบโตไปสูการแปรรูป
ส้ินคาเกษตรอยางงายอีกดวย 
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7.  การคมนาคมและขนสง 

 
                   จังหวัดยะลาแมจะไดช่ือวา เปนจังหวัดใตสุดของประเทศไทย แตสําหรับความเจริญทาง
ดานคมนาคม และขนสงคอนขางสมบูรณจังหวัดหนึ่ง มีทางหลวงแผนดินและทางหลวงจังหวัด ใช
เดินทางติดตอภายในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียงไดโดยสะดวก เสนทางคมนาคมที่สะดวกที่สุดคือ
ทางบก ทั้งทางรถยนตและรถไฟ สําหรับทางอากาศไมมีสนามบินภายในจังหวัด แตสามารถใช
บริการจากจังหวัดใกลเคียงได เชน ทาอากาศยานหาดใหญ ทาอากาศยานนราธิวาส เปนตน สวน
ทางน้ํา จากที่ตั้งของจังหวัดนี้ไมมีพื้นที่ติดทะเลการขนสงจึงตองอาศัยผานจังหวัดปตตานี 
 
      7.1  ทางรถยนต 
                   7.1.1  ทางหลวงแผนดิน ไดแก 
                   ทางหลวงหมายเลข 409 แยกจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 42 ที่บานนาเกตุ อําเภอ       
โคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี ลงมาทางใตและเริ่มเขาเขตจังหวัดยะลาที่ตําบลลําใหม อําเภอเมือง แลว
ผานตําบลพรอน ลิดลและหนาถํ้าตามลําดับเปนระยะทาง 15 กิโลเมตร จากนั้นวกไปทางตะวันออก
อีก 27 กิโลเมตรโดยผานตําบลทาสาปและสิ้นสุดที่ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา รวมระยะทางของ
ทางหลวงนี้ในจังหวัดยะลาทั้งส้ิน 42 กิโลเมตร 
                   ทางหลวงหมายเลข 410 เปนเสนทางหลวงเชื่อมจังหวัดปตตานีและยะลาโดยผานอําเภอ    
ยะรัง เปนทางหลวงสายยาวที่สุดของจังหวัดยะลา ยาวจากเหนือจรดใตรวมระยะทางทั้งสิ้น 124 
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กิโลเมตร โดยเริ่มจากตัวเมืองยะลาผานที่ตั้งอําเภอ/กิ่งอําเภอตอไปนี้ คือ กรงปนัง บันนังสตา ธารโต
และเบตงตามลําดับ ไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 4062 ในตัวเมืองเบตง 

 
                   7.1.2  ทางหลวงจังหวัด ไดแก 
                   ทางหลวงหมายเลข 4060 เปนเสนทางที่ตอเนื่องจากอําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี เขาเขต
จังหวัดยะลาที่ตําบลเกะรอ อําเภอรามันตอลงไปทางใตสูอําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
                   ทางหลวงหมายเลข 4062 เริ่มจากบานบันนังสิแน อําเภอเบตงตอข้ึนมาทางตะวันออก
เฉียงเหนือเขาตัวเมืองเบตง โดยบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 410 แลวตอไปทางตะวันออกไปสิ้น
สุดที่บานจันทรัตน ตําบลยะรม อําเภอเบตง  
                   ทางหลวงหมายเลข 4063 แยกจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 410 ที่ตําบลสะเตงนอก 
อําเภอเมืองยะลาไปทางตะวันออกเฉียงใตไปบรรจบกับเสนทางหลวงหมายเลข 4066 และ 4067 ใน
พื้นที่ตําบลโกตาบารู อําเภอรามัน 
                   ทางหลวงหมายเลข 4065 แยกจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 409 ที่บานเนียง ตําบล      
เปาะเสง อําเภอเมืองยะลาไปทางตะวันตกเฉียงใตผานพื้นที่อําเภอยะหาบรรจบทางหลวงหมายเลข 
4070 ที่บานบันนังดามา ตําบลยะหา อําเภอยะหา และตอไปทางตะวันออกบรรจบทางหลวง    หมาย
เลข 4060  
                   ทางหลวงหมายเลข 4066 แยกจากทางหลวงหมายเลข 4063 ที่ตําบลโกตาบารู อําเภอ  รา
มันไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบทางหลวงหมายเลข 4092 ที่ตําบลกายูบอเกาะ อําเภอ      รา
มัน 
                   ทางหลวงหมายเลข 4067 แยกจากทางหลวงหมายเลข 4063 และ 4066 ที่ตําบล          โก
ตาบารู อําเภอรามัน ไปทางตะวันออกเฉียงใตสูอําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
                   ทางหลวงหมายเลข 4068 แยกจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 409 ที่ตําบลลําใหม 
อําเภอเมืองยะลาไปทางตะวันตก ส้ินสุดที่ตําบลลําพระยา อําเภอเมืองยะลา รวมระยะทาง 7 
กิโลเมตร 
                   ทางหลวงหมายเลข 4069 แยกจากทางหลวงหมายเลข 4065 ที่ตําบลยะหา อําเภอยะหา
ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ส้ินสุดที่ตําบลตาชี อําเภอยะหา 
                   ทางหลวงหมายเลข 4070 แยกจากทางหลวงหมายเลข 4065 ที่ตําบลยะหา อําเภอยะหา 
เสนทางนี้แยกเปน 2 ทาง ทางหนึ่งไปทางใตถึงบานปะแดรู ตําบลบาละ กิ่งอําเภอกาบัง อีกทางหนึ่ง
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ขึ้นทางเหนือบรรจบทางหลวงหมายเลข 4065 และ 4085 ที่บานบันนังดามา ตําบลยะหา อําเภอ    ยะ
หา 
                   ทางหลวงหมายเลข 4071 เริ่มจากบานโตะปะเกะ ตําบลวังพญา อําเภอรามัน ลงมาทาง
ใตบรรจบทางหลวงหมายเลข 4063 ที่ตําบลบาโงย อําเภอรามัน 
                   ทางหลวงหมายเลข 4077 แยกจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 410 ที่อําเภอบันนังสตา
ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ บรรจบทางหลวงหมายเลข 4070 ที่บานปะแต อําเภอยะหา ระยะทาง 26 
กิโลเมตร 
                   ทางหลวงหมายเลข 4082 แยกจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 410 ที่อําเภอเมืองยะลา
ไปทางตะวันออก บรรจบทางหลวงหมายเลข 4071 บานโตะปาเกะ ตําบลวังพญา อําเภอรามัน 
จังหวัดยะลา 
                   ทางหลวงหมายเลข 4089 แยกจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 409 เปนทางหลวงสาย
ส้ัน ๆ เร่ิมจากสามแยกเตาปูน ตําบลทาสาปไปถึงสามแยกสะเตง ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา 
                   ทางหลวงหมายเลข 4092 เปนเสนทางหลวงที่ตอเนื่องจากอําเภอทุงยางแดง จังหวัด
ปตตานี ลงมาทางใตเขาเขตอําเภอรามันที่ตําบลทาธง บรรจบทางหลวงหมายเลข 4107 ที่ตําบล      
กายูบอเกาะ อําเภอรามัน 
                   ทางหลวงหมายเลข 4107 เปนเสนทางหลวงสายสั้น ๆ ในพื้นที่อําเภอรามัน แยกจากทาง
หลวงหมายเลข 4060 ที่ตําบลตะโละหะลอไปทางตะวันตก บรรจบทางหลวงหมายเลข 4066 และ 
4092 ที่ตําบลกายูบอเกาะ 
                   นอกจากนี้ยังมีทางหลวงทองถ่ินที่เชื่อมตออําเภอ ตําบล หมูบาน ซ่ึงสามารถเดินทางได
สะดวก อยูในความดูแลของ ร.พ.ช. 
 
    7.2  ทางรถไฟ 
                   ทางรถไฟเปนเสนทางคมนาคมที่สําคัญอีกทางหนึ่งที่เขาถึงจังหวัดยะลาไดสะดวกเปน
เสนทางรถไฟสายใตจากกรุงเทพมหานครมายังสุไหงโกลก ผานอําเภอเมืองยะลาและรามัน โดยท่ี
อําเภอเมืองยะลามี 2 สถานีคือ สถานียะลาและตาเซะ สวนอําเภอรามันมี 3 สถานี คือ สถานีรามัน 
ไมแกน และบาลอ ยาว 35 กม. มีขบวนรถไฟวิ่งรับสงคนและสินคา เชื่อมโยงกับจังหวัดตางๆ เชน 
นราธิวาส ปตตานี สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราชและกรุงเทพฯ 
                   ในปงบประมาณ 2541 มีจํานวนที่ทําการไปรษณียโทรเลขประจําในทุกอําเภอ มีชุมสาย
โทรศัพท 8 แหง จํานวนเลขหมาย 14,124 เลขหมาย 
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8.  ลักษณะสังคม 
        
        8.1  ประชากร 
                   ผลจากการสํารวจครั้งสุดทายเมื่อเดือนมีนาคม ป 2542 มีประชากรรวมทั้งสิ้น 431,184 
คน แยกเปนเพศชาย ชาย 216,859 และหญิง 214,325 คน ความหนาแนนของประชากรตอตาราง
กิโลเมตรโดยเฉลี่ย 95.37 คน อําเภอเมืองยะลามีประชากรหนาแนนที่สุด รองลงมา คืออําเภอรามัน 
สวนอําเภอกาบังมีประชากรหนาแนนนอยที่สุด 
 

ตาราง 4 : แสดงจํานวนประชากรในจังหวัดยะลาป 2542 แยกเปนรายอําเภอ/กิ่งอําเภอ 
 จํานวนประชากร (คน) 
 ชาย หญิง รวม 

เมือง 41,756 43,047 84,803 
เบตง 14,842 13,037 27,879 
บันนังสตา 24,179 21,989 46,168 
ธารโต 9,674 8,684 18,358 
ยะหา 22,983 22,441 45,424 
รามัน 37,477 38,646 76,123 
กาบัง 6,967 6,380 13,347 

อําเภอ/กิ่งอําเภอ 
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กิ่งอําเภอกรงปนัง 9,602 9,612 19,214 
เทศบาลตําบลเบตง 12,251 12,120 24,371 
เทศบาลนครยะลา 37,128 38,369 75,497 

รวม 216,859 214,325 431,184 
 
ที่มา : สํานักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง, 2542 
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       8.2  ศาสนา 
                   ประชากรสวนใหญของจังหวัดยะลาคือ รอยละ 62.79 นับถือศาสนาอิสลาม รองลงมา
นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 36.40 สวนที่เหลือรอยละ 0.14 นับถือศาสนาคริสต รอยละ 0.01 นับถือ
ศาสนาพราหมณ ฮินดู รอยละ 0.01 นับถือศาสนาอื่น ๆ  เชน ลัทธิตาง ๆ ของจีน และรอยละ 0.61 ที่
ไมไดระบุในบริเวณเดียวกันหรือใกลเคียงกัน 
                   ประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามสวนใหญพูดภาษามลายูทองถ่ินในชีวิตประจําวัน ทั้ง
ยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีคลายคลึงกับประชาชนของมาเลเซีย     

 
ตาราง 5 : แสดงจํานวนศาสนสถานในจังหวัดยะลาป 2541 แยกเปนรายอําเภอ/กิ่งอําเภอ 

 
 จํานวนศาสนสถาน 
 มัสยิด วัด โบสถคริสต 

เมืองยะลา 108 15 2 
ธารโต 12 7 - 
บันนังสตา 38 3 - 
เบตง 19 4 1 
ยะหา 46 3 - 
รามัน 93 5 - 

อําเภอ/กิ่งอําเภอ 
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กาบัง 13 1 - 
กิ่งอําเภอกรงปนัง 29 - - 
รวมยอด 358 38 3 

 
ที่มา  :  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา, 2542 
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                   ในเมื่อประชากรสวนใหญของจังหวัดยะลานับถือศาสนาอิสลาม กระทรวงมหาดไทยก็
ไดดําเนินการจัดใหมีคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลาขึ้นในป พ.ศ. 2488 สมัยนายยุทธ              
จรัญยานนท เปนผูวาราชกาลจังหวัด  โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แหงพระราชกฤษฎีกา
วาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พุทธศักราช ๒๔๘๘ ที่ไดกําหนดไววา “จังหวัดใดมีประชาชนผู
นับถือศาสนาอิสลามจํานวนมากพอสมควร กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัด มีหนาที่ใหคําปรึกษาหารือแกคณะกรรมการจังหวัดในกิจการที่เกี่ยวกับศาสนา       
อิสลามในจังหวัดนั้น คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดประกอบดวยประธานกรรมการและ
กรรมการ ซ่ึงเปนอิสลามศาสนิกมีจํานวนไมต่ํากวา 5 นาย แตงตั้งและถอดถอนโดยกระทรวง
มหาดไทย” ทั้งนี้เพื่อเปนการแบงเบาภาระของคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยประการ
หนึ่ง และเพื่อใหมัสยิดตางๆในจังหวัดไดรับการควบคุมดูแลอยางใกลชิดยิ่งขึ้นดวย 
                   คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดมีสํานักงานอยูที่ ถนน ผังเมือง 5 อําเภอเมือง 
จังหวัดยะลา 59000 โทรศัพทหมายเลข (073) 213225 
                   ในป พ.ศ. 2542 - 2548 จังหวัดยะลามีคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดจํานวน  30   
คน 
                     ตาราง 6 : รายนามคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา ประจําป 2542-2548 

ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

นายอิสมาแอ  ฮารี 
นายอับดุลเราะแม  เจะแซ 
นายมาหะมะรอมือลี  กอระ 
นายนิมุ  มะกาเจ 
นายอับดุลฮาเรม  ฮิเล 
นายอารีฟน  เจะแม 
นายอับดุลบาซิ  เจะมะ 
นายอาหามะรูยานี  มูยุ 
นายอาซิ  แม 
นายมะสอและ  วาเด็ง 
นายอับดุลละหมาด สะหมะ 
สาแปอิง เจะเลง 
นายแวดาโอ็ะ  สาและ 

ประธาน 
รองประธาน 
รองประธาน 
รองประธาน 
เลขานุการ 
ผช.เลขานุการ 
เหรัญญิก 
เหรัญญิก 
เชิญชวนปฏิบัติศาสนกิจ 
ประชาสัมพันธ 
ประชาสัมพันธ 
การเงิน 
การเงิน 

                   (ตอ) 
ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

นายอาแซ  เด็ง 
นายมาหะมะนาวี  บินหะยีมามะ 
นายรุสดี  บาเกาะ 
นายหะยีสะมะแอ  อาบูบากา 
นายวันฮามัด โตะอาดัม 
นายฮาซัน  หะยีสะอิ 
นายอามะ  อิสมาแอ 
นายสะมะแอ  แวดือเระ 
นายอิบรอเฮม  ดาเดะ 
นายยูโซ็ะ  อาลี 
นายเซ็ง  ดูมีแด 
นายอาหามะ  ตูหยง 
นายแวอูเซ็ง  หลงเดวา 
นายอาซิส  เบ็ญหาวัน 

กองทุนการกุศล 
กองทุนการกุศล 
บริหารมัสยิด 
ฟตวาอูลามอ 
ฟตวาอูลามอ 
ฟตวาอูลามอ 
ฟตวาอูลามอ 
ฟตวาอูลามอ 
การศึกษาศาสนาแลวัฒนธรรม 
ประสานสัมพันธ 
สวัสดิการสังคม 
สวัสดิการสังคม 
อาคารและสถานที่ 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 
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28 
 

29 
30 

นายมูหะมัด หะยีสะอิ 
                   (เสียชีวิต 19/8/2543) 
นายอุสมาน  ดามาเราะ 
นายไพศาล  ยิ่งสมาน 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 

 
                   คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลาใหมีคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดที่ได
จดทะเบียนแลวคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด” มีจํานวนไมนอยกวา 7 คน 
ไมเกิน 15 คน แตงตั้งและถอดถอนโดยคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด มีหนาที่จัดการทั่วไป
ในกิจการและทรัพยสินของมัสยิด 
                   คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดประกอบดวยอิหมาม คอเต็บ บิหล่ัน เปนกรรมการ
โดยตําแหนง อิหมามเปนประธานกรรมการ คอเต็บเปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งและบิหล่ัน
เปนรองประธานคนที่สอง กรรมการอิสลามประจํามัสยิดนอกจากอิหมาม คอเต็บ บิหล่ัน ใหอยูใน
ตําแหนงไดคราวละ 4 ป 
                   กรรมการอิสลามประจํามัสยิดรวมกับกรรมการอิสลามประจําจังหวัดไดจัดกิจกรรมการ
สงเสริมอิสลามศึกษาเบื้องตนสําหรับเยาวชนของมัสยิด โดยมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
อําเภอเปนผูประสานงาน 
                   ป 2539 จังหวัดยะลามีศูนยอบรมศาสนาอิสลามเบื้องตน (ตาดีกา) ในมัสยิดทั้งหมด 367 
แหง (Majlis Agama Islam Wilayah Jala, n.d : 11) และไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจาก
ภาครัฐเพียง 348 แหง ผูสอน 2,006 คน นักเรียน 29,881 คน 1,390 หองเรียน (สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดยะลาและสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา, ม.ป.ป. : 8) 
 
       8.3  การศึกษา 
                         
                   ในปการศึกษา 2541 จังหวัดยะลามีสถาบันการศึกษาทั้งหมด 262 แหง 3,169 หองเรียน 
ครู 4,283 คน นักเรียน 91,464 คน แยกตามสังกัดการศึกษา ดังนี้ 
                   1.โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 215 แหง 2,393 
หองเรียน ครู2,834 คน นักเรียน 64,718 คน 
                   2.  โรงเรียนสังกัดกรมสามัญ 13 แหง 252 หองเรียน ครู 613 คน นักเรียน 9,790 คน 
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                   3.  โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 15 แหง 281 หองเรียน ครู
417 คน นักเรียน 10,114 คน 
                   4.  โรงเรียนสังกัดการศึกษาสวนทองถ่ิน 12 แหง 198 หองเรียน ครู 337 คน นักเรียน 
6,064 คน 
                   5.  โรงเรียนสังกัดกรมตํารวจ 5 แหง 36 หองเรียน ครู 43 คน นักเรียน 540 คน 
                   6.  กรมฝกหัดครู 1 แหง 6 หองเรียน ครู 25 คน นักเรียน 202 คน 
                   7.  กรมศาสนา 1 แหง 3 หองเรียน ครู 14 คน นักเรียน 36 คน 
                   นอกจากนั้น Haji Muhammad al- Haji Mustafa (n.d. : 10) อดีตหัวหนาฝายเชิญชวน
ปฏิบัติศาสนกิจประจําคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา ไดกลาววา จังหวัดยะลามีรูปแบบ
การศึกษาดังนี้ 
                   1.  การศึกษาสามัญภาครัฐและเอกชน 
                   2.  การศึกษาระบบดังเดิม (ปอเนาะ) 
                   3.  การศึกษาระบบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
                   4.  การศึกษาแบบทั่วไปเปดสอนตามมัสยิด สุเหราและอื่นๆ 
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      8.4  การสาธารณสุข 
 
                   เมื่อส้ินป 2541 จังหวัดยะลามีประชากรรวมทั้งสิ้น 429,501 คน มีโรงพยาบาลรัฐบาล
จํานวน 8 แหง จํานวน 887 เตียง เจาหนาที่ 558 คน ผูปวย 254,476 คน โรงพยาบาลเอกชนจํานวน 1 
แหง จํานวน 160 เตียง เจาหนาที่ 16 คน ผูปวย 28,629 คน สถานพยาบาลสถานีอนามัย 78 แหง และ
คลีนิกทุกประเภท  71 แหง มีศูนยอนามัยแมและเด็กเขต  ๙ จังหวัดยะลา ศูนยวัณโรคเขต  ๓          
สํานักงานมาลาเรียที่ ๑ และศูนยฝกอบรมการสาธารณสุขภาคใต  
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ศูนยมัรกัสยะลา  
 
      1.  สถานที่ตั้ง 
                      
                   มัรกัสยะลาตั้งอยูที่มัสยิดอัลนูร ม.3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ทางทิศเหนือของอําเภอ
เมืองยะลา เปนศูนยกลางการบริหารที่สําคัญที่สุดของจังหวัดสามชายแดนภาคใตคือยะลา ปตตานี
และนราธิวาส ตั้งอยูหางจากเสนทางรถไฟสายใตประมาณ 500 เมตรและทางหลวงหมายเลข 4082 
ประมาณ  450 เมตรทางทิศเหนือ และหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 410 ปตตานี – ยะลา 
ประมาณ 1 กิโลเมตรทางทิศตะวันออก 
 
     2.  ประวัติความเปนมา 
 
                   เดิมกลุมดะวะฮตับลีฆจะใชมัสยิดกลางยะลาเปนศูนยกลางการบริหารและเปนสถานที่
ชุมนุม แตเนื่องจากมีผูเขารวมในงานเปนจํานวนมากพอสมควร ปญหาความคับแขบของสถานที่จึง
เกิดขึ้น แตดวยความชวยเหลือจากภาครัฐ งานครั้งตอไปก็ไดจัดขึ้นใน ร.5 พัน 3 คายสิรินธร เมื่อ
เดือนเมษา 2525 เปนการแกปญหาชั่วคราว ในที่สุดกลุมดะวะฮฺตับลีฆก็มีความเห็นที่จะมีสถานที่ที่



  
221 

กวางใหญเปนของตนเองและเปนศูนยกลางการบริหารที่ถาวร ที่สามารถจัดงานชุมนุมพบปะได
อยางสะดวก การจัดตั้งศูนยมัรกัสยะลาจึงเกิดขึ้น 
 
     3.  ลักษณะทั่วไป 
 
                   มัรกัสยะลาเปนศูนยกลางการศึกษาและศาสนาของกลุมดะวะฮฺตับลีฆ ในมัรกัสมี      
โรงเรียนที่บรรดาอาจารยและนักศึกษาประมาณ 500 คน แตงกายดวยผาโพกหัว ไวเครา สวมเสื้อสี
ขาว  มีอาคารหลังใหญ ทางเดิน บานพักนักศึกษา บานของสมาชิกกลุมและครอบครัวที่ประกอบ
อาชีพการคาขายอยูรอบๆ มีดานปองกันความปลอดภัยทั้งทางเขาและออก และมีมัสยิดอัล-นูรเปน
ศูนยกลาง มัสยิดดังกลาวมีความจุประมาณ 50,000 คน 
 
 
 
 
     4.  การบริหารงานดะวะฮ ฺ      

 
                   ศูนยมัรกัสยะลามีพื้นที่ รับผิดชอบในเขตสามจังหวัดภาคใตคือ ยะลา ปตตานี และ
นราธิวาส ซ่ึงเปนเขตหนึ่งในจํานวน 7 เขตการบริหารของกลุมดะวะฮฺตับลีฆในประเทศไทย มีพื้นที่ 
10,936.908 ตารางกิโลเมตร ทิศใตติดตอกับประเทศมาเลเซีย ทิศเหนือติดตอกับจังหวัดสงขลา ทิศ
ตะวันออกติดกับทะเลจีนดานอาวไทยและทิศตะวันตกติดตอกับประเทศมาเลเซีย ซ่ึงประกอบดวย 
32 อําเภอ 1กิ่งอําเภอ แยกไดดังนี้ 
                   จังหวัดยะลา มี 7 อําเภอ และ 1 กิ่งอําเภอ ไดแก 

1. อําเภอเมืองยะลา 
2. อําเภอยะหา 
3. อําเภอรามัน 
4. อําเภอบันนังสตา 
5. อําเภอเบตง 
6. อําเภอธารโต 
7. อําเภอกาบัง 
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8. กิ่งอําเภอกรงปนัง 
                   จังหวัดปตตานี มี 12 อําเภอ ไดแก 

1.   อําเภอเมืองปตตานี 
2.   อําเภอโคกโพธิ์ 
3.   อําเภอยะรัง 
4. อําเภอมายอ 
5. อําเภอปะนาเระ 
6. อําเภอยะหริ่ง 
7. อําเภอสายบุรี 
8. อําเภอหนองจิก 
9. อําเภอทุงยางแดง 
10. อําเภอกะพอ 
11. อําเภอไมแกน 
12. อําเภอแมลาน 

                   จังหวัดนราธิวาส มี 13 อําเภอ ไดแก 
1.   อําเภอเมืองนราธิวาส 
2.   อําเภอยี่งอ 
3. อําเภอบาเจาะ 
4. อําเภอตากใบ 
5. อําเภอสุไหงโกลก 
6. อําเภอสุไหงปาดี 
7. อําเภอแวง 
8. อําเภอระแงะ 
9. อําเภอรือเสาะ 
10. อําเภอศรีสาคร 
11. อําเภอจะแนะ 
12. อําเภอสุคิริน 
13. เจาะไอรอง 
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                   พื้นที่สวนใหญของเขตศูนยมัรกัสยะลาเปนภูเขา ที่ราบมีนอย อากาศอบอุน ฝนคอนขาง
ชุกมี 2 ฤดู คือ ฤดูฝนกับฤดูรอน ฤดูฝนเริ่มแตเดือนสิงหาคม โดยมีฝนประปรายและจะเริ่มตกชุก ตั้ง
แตเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคม 
                   เขตศูนยมัรกัสยะลามีพลเมืองทั้งหมด 1,690,385 คน (พ.ศ.2542) เปนประชากรเพศชาย
841,041คน คิดเปนรอยละ 49.75%ของประชากรทั้งสิ้นและเปนประชากรเพศหญิง 849,344 คนคิด
เปนรอยละ 50.24 %ของประชากรทั้งสิ้น ในจํานวนนี้มีประมาณรอยละ 75 % นับถือศาสนาอิสลาม 
นอกนั้นนับถือศาสนาพุทธ คริสต และอ่ืนๆ ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามจะพูดภาษามลายูทอง
ถ่ินในชีวิตประจําวัน อาชีพของพลเมืองมีการเพาะปลูก การทําสวนยางพารา การประมง การทํา
สวนผลไม และการคาขาย 
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ตาราง 9 : แสดงจํานวนพื้นที่ ประชากรของแตละจังหวัด พ.ศ.2542 
จํานวนพลเมือง จังหวัด พื้นที่ ต.ร.กม. 

ชาย หญิง รวม 
ยะลา 
ปตตานี 
นราธิวาส 

4,521.078 
1,940.4 

4,475.430 

216,164 
294,383 
330,494 

213,337 
304,267 
331,740 

429,501 
598,650 
662,234 

รวม 10,936.908 841,041 849,344 1,690,385 
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ขอมูลบางประการที่นาสนใจในเขตศูนยมัรกัสยะลา 
                        จังหวัด 
รายการขอมูล 

ยะลา ปตตานี นราธิวาส รวม 

ดานการปกครอง 
      อําเภอ 
      กิ่งอําเภอ 
      ตําบล 
      หมูบาน 
      เทศบาล 
      สุขาภิบาล 
      บาน 
ดานศาสนา 
1.ศาสนาพุทธ 
      วัด 
      สํานักสงฆ 
      ภิกษุ 
      สามเณร 
2.ศาสนาอิสลาม 
      มัสยิด 
3.ศาสนาคริสต 
      วัดศาสนาคริสต 
โรงเรียนและนักเรียน 
      สังกัดกรมสามัญศึกษา 
      สังกัด สนง.คณะกรรมการการประถมศึกษา   
               แหงชาติ 
      สังกัด สนง.คณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
      สังกัด สนง.การศึกษาทองถ่ิน 
      อ่ืนๆ 
     นักเรียน 

 
7 
1 
58 
333 
2 
6 

96,681 
 
 

38 
11 
344 
79 
 

358 
 
3 
 

252 
 

2,393 
281 
198 
45 

91,464 

 
12 
- 

115 
627 
2 
12 

119,269 
 
 

81 
6 

580 
147 

 
586 

 
3 
 

17 
 

328 
55 
11 
5 

140,114 

 
13 
- 

77 
537 
2 
12 

132,514 
 
 

61 
17 
468 
8 
 

523 
 
4 
 

401 
 

3,775 
705 
198 
37 

152,420 

 
32 
1 

250 
1,497 

6 
28 

348,464 
 
 

180 
34 

1,392 
234 

 
1,467 

 
10 
 

670 
 

6,496 
1,041 
407 
87 

383,998 
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อภิธานศัพท 
 
กิยามะฮฺ                     :  วันฟนขึ้น 
กุรอาน, อัลกุรอาน     :  
คัมภีรของอัลลอฮฺที่ประทานใหแกทานศาสนทูตมุฮัมมัด(ศ็อลลัลลอฮฺฮุอะลัย                                          
                                      ฮิวะซัลลัม)  
กูบูรฺ                           :  สุสาน 
กูฟูร                           :  การปฎิเสธหลักธรรมอิสลาม 
เคาะลีฟะฮฺ                 :  ผูนํา, ผูปกครองมุสลิม 
ฆัสต                           :  พบปะเชิญชวน 
ชะรีอะฮฺ                     :  บัญญัติศาสนา 
เชค                             :  ผูอาวุโส, ผูนําศาสนา 
ไชฏอน                      :  ซาตาน, มารราย 
ซอลาวัต                     :  การขอพรใหกับทานศาสนทูต 
ซิกิรฺ                           :  การรําลึก 
ซีรอต                         :  สะพานที่ทอดผานนรก 
ซุนนะฮฺ                      :  แนวทางปฏิบัติหรือแบบอยางของทานศาสนทูตมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮฺฮุ 
                                      อะลัยฮิวะซัลลัม)และการยอมรับของทาน   
ญิน                            :  บาวของอัลลอฮฺประเภทหนึ่งที่ถูกสรางจากไฟ 
ญีฮาด                         :  การทําสงครามในหนทางของอัลลอฮฺ  
ดีน                             :  ศาสนา 
ดุนยา                         :  โลกนี้ 
ดูอา                            :  คําขอพร  
ตอรีเกาะฮฺ                  : แนวทางการดําเนินชีวิต  
ตะดับบุร                    :  พินิจพิจารณา 
ตะฟกกุร                    :  ไตรตรอง 
ตะลีม                         :  การอบรมใหความรู, การสอน 
ตะเศาวุร                     :  ใครครวญ 
ตะอารูฟ                     :  แนะนํา 
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ตับลีฆ                        :  การเผยแพร 
ตัสเบียะฮฺ                   :  การกลาวคําสดุดีตออัลลอฮฺ 
ตาบีอีน                        :  ชนถัดจากสมัยเศาะฮาบะฮฺ 
ตีลาวะฮฺ                       :  อานอัลกุรอาน 
นบี                               :  ศาสดาแหงอัลลอฮฺ 
นัฟซู                            :  ตัณหา 
บะกออฺ                        :  ความคงอยู 
บายาน                         :  การบรรยายธรรม 
ฟะกีร                          :  ผูขัดสน 
มลาอิกะฮฺ                    :  บาวของอัลลอฮฺที่ถูกสรางจากรัศมี 
มะรีฟะฮฺ                       :  ความรูแจง 
มะฮฺซารฺ                      :  สถานที่ชุมนุมในวันพิพากษา 
มัคลูก                          :  ส่ิงถูกสราง 
มัฆริบ                          :  เวลาหมาดตอนย่ําค่ํา 
มัจซูบ                          :  บุคคลที่ประทับใจ 
มัซฮับ                          :  สํานักนิติศาสตรอิสลาม 
มัสยิด                          :  สถานที่ประกอบละหมาด 
มุสลิม                         :  ผูศรัทธาในศาสนาอิสลาม 
มุฮัมมัด                       :  ช่ือศาสนทูตคนสุดทายขององคอัลลอฮฺ 
มูรอกอบะฮฺ                :  เพงเล็งดวยการตั้งสมาธิ 
ยากีน                          :  ความมั่นใจในอัลลอฮฺ 
ยามาอะฮฺ                    : หมูคณะ 
โยร                             :  การชุมนุม 
รอซูล                         :  ทานศาสนทูต 
ริซกี                            :  ส่ิงประทานจากพระองคอัลลอฮฺ 
รูฮาบา                         :  คนนําทาง 
วะลียยุลลอฮฺ               :  ผูที่อัลลอฮฺทรงรักดวยสาเหตุของความภักดีและปฏิบัติ 
วะฮฺยู                          :  วิวรณ 
เศาะฮาบะฮฺ                 :  ผูที่มีชีวิตอยูในสมัยทานศาสนทูตและไดศรัทธาตอทาน 
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หะดีษ, อัลหะดีษ        :  บันทึกรายงานที่พาดพิงโอวาด การกระทํา การยอมรับ จากทานนบี 
หะรอม                       :  ขอหาม 
อะกีดะฮฺ                     :  ความเชื่อ 
อะมีร                           :  ผูนํา, หัวหนา 
อัลลอฮฺ                        :  พระนามของพระเปนเจา 
อัศรฺ                             :  เวลาเย็น, ละหมาดยามเย็น 
อาคีเราะฮฺ                    :  โลกหนา, วาระสุดทาย, วันแหงการชําระ 
อาดับ                           :  วินัย 
อายะฮฺ                          :  โองการ 
อิคลาศ                         :  ความบริสุทธิ์ใจ 
อิบาดะฮฺ                       :  ปฏิบัติศาสนกิจ, การเคารพภักดีตออัลลอฮฺ 
อิลฮาม                         :  การดลใจ 
อิสต ิฆฟารฺ                   :  ขออภัยโทษ 
อีหมาน                        :  ศรัทธา 
อุลามาอฺ                       :  นักปราชญมุสลิม, นักวิชาการอิสลาม 
ฮารอม                         :  ส่ิงตองหาม 
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