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ตราสัญลักษณ์/คาขวัญประจาจังหวัด







เป็นรูปศาลามณฑป และมีภาพเกาะอยู่เบื้องหลัง
ศาลามณฑป หมายถึง พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ในถ้าพระยานคร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างไว้ เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๓ และเคยเสด็จไปประทับที่ถ้านี้ ๒ ครั้ง ต่อมา พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ก็เคยเสด็จไปประทับที่นี่อีก
ภาพเกาะเบื้องหลัง หมายถึง เกาะหลัก ซึ่งเป็นสถานที่สาคัญแห่งหนึ่งมาแต่โบราณ จึงได้ นามาเป็นสัญลัก ษณ์
ของจังหวัด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้อักษรย่อว่า "ปข"
ภาษาอังกฤษ Prachuap Khiri Khan
คาขวัญประจาจังหวัด :
เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสับปะรด สวยสดหาดเขาถ้า งามล้าน้าใจ

ประวัติความเป็นมาของจังหวัด
เมืองประจวบคีรีขันธ์ เดิมชื่อ เมืองนารัง เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่า ครั้งที่ 2 เมืองนารัง ได้ถูกทิ้ง
ร้างจนถึง รัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จึงได้สร้างเมืองใหม่ที่คลองบางนางรม แล้วย้ายที่ตั้งของเมืองไป
ตั้งที่เมืองกุย ต่อมา ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้เ ปลี่ยนชื่อเมืองกุย เป็นเมืองประจวบคีรี ขัน ธ์ แต่ตัวศาลาที่ว่า
การเมืองยังคงตั้งอยู่ที่อาเภอกุยบุรี ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้รวมเมืองปราณบุรี เมืองประจวบ และเมืองกาเนิด
นพคุณเข้าเป็นเมืองเดียวกัน พระราชทานนาม เมืองว่า เมืองปราณบุรีตั้งที่ว่าการอยู่ที่อ่าวเกาะหลัก ส่วนเมือง
ปราณบุรีเดิมให้คงเรียกว่าเมืองปราณ มีฐานะเป็นอาเภอ ในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงเห็นว่าชาวบ้านยังคงเรียก
เมืองปราณสับสนกับชื่อเมืองปราณบุรี ซึ่งทางราชการย้ายมาตั้งที่เมือง เกาะหลัก จึงทรงโปรดเกล้าให้เปลี่ยน
ชื่อเมืองปราณบุรีเป็นเมืองประจวบคีรีขันธ์
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ที่ตั้งและอาณาเขต
ที่ตั้ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดหนึ่งใน 25 จังหวัดภาคกลางของประเทศไทยอยู่ระหว่าง
เส้น รุ้ งที่ 12 องศา 31 ลิปดาเหนือ เส้น แวงที่ 99 องศา 9 ลิปดาตะวัน ออก กับ 100 องศา 1 ลิปดา
ตะวันออก อยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครประมาณ 325.3 กิโลเมตร
อาณาเขต ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา คือ ทิศเหนือติดต่อกับ
อาเภอ ชะอา อาเภอท่ายาง อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ทิศใต้ติดต่อกับอาเภอปะทิว อาเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร ทิศตะวันออกติดต่อกับทะเลอ่าวไทย ความยาวชายฝั่งทะเลประมาณ 224.8 กิโลเมตร ทิศ
ตะวันตกติดต่อ สาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมาโดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นพรมแดนยาวประมาณ 283
กิโลเมตร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดขนาดกลาง พื้นที่ประมาณ 6,367.62 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 3,979,762.50 ไร่ ความยาวของจังหวัดจากทิศเหนือจดทิศใต้ประมาณ 212 กิโลเมตร ส่วนแคบ
ที่สุดของประเทศและ จังหวัดอยู่ในเขตตาบลคลองวาฬ อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จากอ่าวไทยถึงแนว
พรมแดนไทย – เมียนมาประมาณ 12 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะโดยทั่วไปของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทิศตะวันตกเป็นเทื อกเขาตะนาวศรีซึ่งกั้นพรมแดน
ระหว่า ง ไทยกับเมียนมาลาดเอียงลงสู่ทะเลอ่าวไทยด้า นตะวัน ออก และมีเทือกเขาและภูเ ขาอยู่ทั่วไป ทั้ง
บริเวณตอนกลางและ บริเวณชายฝั่งทะเลของจังหวัด เทือกเขาที่สาคัญ ได้แก่ เทือกเขาสามร้อยยอด ความ
สูงโดยเฉลี่ยของเทือกเขาด้าน ตะวันตกประมาณ 750 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลสูงสุด 1,215 เมตร และ
ําสุ
ต่ ด 306 เมตร ส่วนความสูงจาก ระดับน้าทะเลแถบชายฝั่งตะวันออกโดยเฉลี่ยประมาณ 1 – 5 เมตร จาก
ความลาดชันสูงก่อให้เกิดลาห้วยหลายสายไหล ลงสู่คลองและแม่นํา้ ได้แก่ แม่นําปราณบุ
้
รี แม่นํากุ
้ ยบุรี คลอง
บางสะพาน คลองบางนางรม และคลองกรูด และในทะเลอ่าวไทยใกล้ชายฝั่ง มีเกาะรวม 21 เกาะ (กรมแผน
ที่ทหาร)

ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในเขตมรสุมร้อนชื้นอากาศโดยทั่วไปไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป ความชื้น
เฉลี่ยอยู่ ในเกณฑ์ค่อนข้า งสูงเนื่องจากอ ยู่ใกล้ทะเล ใน ปีพ. ศ. 2557 มีปริมาณฝน ลดล งจากปี พ . ศ
.2556 จาก 1,418.5 มิลลิเมตร/ปี เป็น 1,000.5 มิลลิเมตร/ปี ปริมาณฝนสูงสุด 77.0 มิลลิเมตร/วัน
จานวนวันที่ฝนตก ลดลงจากปีก่อนจาก 113 วัน เป็น 96 วัน แต่อุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ. 2556
(27.67องศาเซลเซียส) เป็น 27.80 องศาเซลเซียส (เฉลี่ยําสุ
ต่ ด 23.80 องศาเซลเซียส เฉลี่ยสูงสุด
31.90 องศาเซลเซียส) มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยที่ 75.3 %
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สภาพทางเศรษฐกิจ
พื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๒ ใน ๓ เป็นพื้นที่ราบ มีดิน อุดมสมบูรณ์ เศรษฐกิจของ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงขึ้นอยู่กับอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก รองลงไป คืออาชีพประมง การเลี้ยง
สัตว์ และอุตสาหกรรม

การเกษตรกรรม
เกษตรกรส่วนใหญ่ ปลูกสับปะรด รองลงไป คือมะพร้าว และอ้อย พืชเศรษฐกิจทั้ง ๓ ชนิด ใช้พื้นที่
๓ ใน ๕ ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมดของจังหวัด

การประมง
ประมงน้าเค็ม เป็นอาชีพดั้งเดิมของท้องถิ่น ด้วยภูมิประเทศด้านตะวันออกของทุกอาเภอติด
กับชายฝั่งทะเล ปลาที่ทารายได้สูง ได้ แก่ ปลาทู และปลาลัง เขตประจวบคีรี ขัน ธ์ ยังมีประมงน้ากร่ อย
ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง เช่น หอยนางรม หรือหอยตะโกรม ปลากระพง กุ้งกุลาดา

การเลี้ยงสัตว์
เกษตรกรของจั งหวัด ประจวบคีรี ขัน ธ์ ส่ว นใหญ่นิ ยมเลี้ ย งสัต ว์เ ป็น อาชีพ เสริ ม ควบคู่ กับ การ
ประกอบอาชีพเกษตรอื่น ๆ และมีแนวโน้มจะประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลัก โดยเฉพาะโคนม
และโคขุน

การอุตสาหกรรม
อุ ต สาหกรรมส าคั ญ ของจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ จะสั ม พั น ธ์ กั บ การเกษตรกรรม ได้ แ ก่
อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มะพร้าว
สาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ชมภูมิทัศน์ของจังหวัด กาลังได้รับการส่งเสริม โดยเฉพาะใน
เขตประจวบฯ เหนือ หมายถึง
อาเภอหัวหิน อาเภอปราณบุรี กิ่งอาเภอสามร้อยยอด และ
อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรม ที่ภาคเอกชนจัดทาเพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัด เป็นเขตอุตสาหกรรม
คืออุตสาหกรรมรีดเหล็ก เขตอาเภอบางสะพาน
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สภาพทางสังคม
ลักษณะสังคมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ลักษณะสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและค่านิยมของชาวประจวบคีรีขันธ์ มีลักษณะ
ผสมผสานระหว่า งวัฒนธรรมภาคกลางและภาคใต้
เนื่องมาจากลักษณะทางภูมิศ าสตร์ และอพยพ
เคลื่อนย้ายถิ่นฐาน การประกอบอาชีพ การติดต่อค้าขาย
สังคมของชาวประจวบคีรีขันธ์โดยภาพรวม เป็นสังคมเกษตรกรรม และประมง การดาเนิน
ชีวิต ประเพณี การละเล่น จึงสัมพันธ์กับอาชีพ อาทิเช่น นิยมการทาบุญ การละเล่นวัวลาน การละเล่นผี
พุ่งใต้ พิธีกรรมไหว้แม่ย่านางเรือ
กลุ่มชาติพันธุ์ จาแนกได้ สามกลุ่มคือ
– กลุ่มคนไทย ประกอบด้วยผู้ที่อยู่อาศัยประจาถิ่นมาแต่โบราณกาล และกลุ่มผู้ที่ย้ายถิ่นมาจากทุกภาคของ
ประเทศ กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ของจังหวัด กลุ่มคนไทยทั้งสองกลุ่มดังกล่าว มีจานวนมากที่สุดประมาณร้อย
ละ ๙๙ ของประชากรในจังหวัด
– กลุ่มชนเผ่าไทยทรงดา หรือที่เรียกว่า ไทยดา ลาวช่วงดา หรือลาวโซ่ง เป็นชนกลุ่มน้อยที่อพยพเข้ามา
ตั้งแต่สมัยธนบุรี ตั้งถิ่นฐานอยู่ทั่วไปในภาคกลางของประเทศไทย บรรพบุรุษเดิมของลาวโซ่ง มีถิ่นฐานอยู่
บริเวณลุ่มแม่น้าดา แม่น้าแดง ในบริเวณตั้งแต่มณฑลกวางสี ยูนนาน ตังเกี๋ย และแคว้นสิบสองจุไท โดยมีจุด
ศูนย์กลางอยู่ที่เมืองแถง ปัจจุบั นคือเดียนเบียนฟู ในประเทศเวียดนาม ชาวโซ่งได้อพยพเข้ามาในประเทศ
ไทยหลายครั้ง อันเนื่องมาจากผลของสงคราม
สมัยธนบุรี กองทัพไทยได้ยกไปตีเมืองลาว ได้กวาดต้อนชาวลาวกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งลาวโซ่ง เข้ามา
ในประเทศไทย โดยให้ลาวโซ่งไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองเพชรบุรี
สมัยรัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เจ้าเมืองเวียงจันทร์
ซึ่งเป็นเมืองประเทศราชของไทยได้ยกทัพไปตีเมืองแถง และกวาดต้อนพวกลาวพวน และลาวโซ่ง เข้ามา
กรุงเทพ ฯ เป็นบรรณาการ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้โปรดเกล้า ฯ ให้พวกลาว
โซ่งไปตั้งถิ่นฐานที่เมืองเพชร ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ชาวลาวโซ่งได้เข้ามาอยู่ใน
ประเทศไทยเนื่องจากสงครามหลายครั้ง พื้นที่เดิมที่เมืองเพชรบุรีอาจไม่เพียงพอ จึงได้มีการไปตั้งถิ่นฐานใน
พื้นที่ใกล้เคียงเข้าไปในเขตจังหวัดประจวบ ฯการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของลาวโซ่งไม่ได้มีการ
เปลี่ย นแปลงไปมากนั ก ส่ วนใหญ่ ยัง ยึด อาชี พการเกษตร ท านา เลี้ย งสั ต ว์เ พื่ อบริ โ ภคในครั วเรื อ น และ
แลกเปลี่ยนสิ่งของเครื่องใช้ที่จาเป็นในการดารงชีวิต
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เครื่องแต่งกายทั้งหญิงและชาย มีลักษณะเด่นคือ การใส่เสื้อผ้าสีดา หรือสีครามซึ่งทอขึ้นเอง สาหรับ
เครื่องประดับส่วนใหญ่เป็นเครื่องเงิน เช่น กาไลมือ กาไลเท้า ปิ่นปักผม กระดุมเสื้อ เป็นต้น
เครื่องแต่งกายแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ชุดที่ใช้สวมใส่ใ นโอกาสพิเศษ และชุดที่ใช้ประจาวัน ชุดพิเศษ
เรียกว่า เสื้อฮี ใช้สวมใส่ในพิธีแต่งงาน พิธีแสนเรือน และพิธีศพ ที่สาคัญคือ ทุกคนต้องมีเสื้อฮี เป็นสมบัติของ
ตนเอง สาหรับคลุมหีบศพของตน
ชุดที่ใช้ประจาวัน เสื้อผู้ชายเรียกว่า เสื้อไห้ นิยมใช้กับกางเกงขาก๊วยสีดา หรือสีครามเข้ม มีผ้าขาวม้าคาดเอว
เสื้อของผู้หญิงเรียกว่า เสื้อก้อน เป็นเสื้อแขนยาวสีดา และสวมผ้าซิ่ นสีดาลายขาวเป็นทาง เมื่ออยู่บ้านผู้หญิง
ลาวโซ่งไม่นิยมสวมใส่เสื้อ แต่จะใช้ผ้าพันรัดหน้าอกแทนที่เรียกว่า ผ้าเปียว
การปลูกบ้านที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านใต้ถุนสูง ใช้เสาไม้ขนาดใหญ่ ตอนปลายด้านหัวเสาเป็นง่าม เพื่อ
รองรับรอดและตง พื้นบ้านนิยมใช้ไม้ไผ่สับปูพื้นที่เรียกว่า ฟาก หลังคาเป็นทรงโค้งและคลุมต่า ลักษณะคล้าย
กระโจมมุงด้วยหญ้าคา ตัวบ้านจะแบ่งออกเป็นสี่ส่วน ส่วนแรกเรียกว่า ก๊กชาน เป็นส่วนหน้าบ้านมีบันไดขึ้น
ลักษณะเดียวกับชานบ้านไทยในชนบท ส่วนที่สองเรียกว่า ระเบียงบ้าน อยู่สูงกว่าระดับของก๊กชาน ส่วนที่
สามเรียกว่า หน้าห้องผี สาหรับใช้เป็นที่รับแขกและเป็นที่นอนของพ่อแม่ที่มีลูกสาว ส่วนที่สี่เรียกว่า ห้องผี
ซึ่งโดยปกติคือ ห้องนอน ชาวโซ่งมีความเชื่อมาแต่โบราณว่า ทุกบ้านจะเลี้ยงผีไว้ตรงมุมของห้องนอนจึง
เรียกว่า ห้องผี ส่วนกว้านจะมีเฉพาะบ้านของตระกูลท้าว ใช้เป็ นสถานที่ประกอบพิธีใหญ่และเป็นห้องนอน
ของลูกชายวัยหนุ่ม
– กลุ่มชนเผ่ากะเหรี่ยง เป็นชนเผ่าที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากชายแดนประเทศพม่า เมื่อไม่นานมานี้คือ
ประมาณปี พ.ศ.๒๕๑๐ ส่วนใหญ่เข้ามาอยู่อาศัยในเขตพื้นที่ตาบลห้วยสัตว์ใหญ่ และตาบลบึงนคร อาเภอหัว
หิน ทางราชการเรียกบริเวณที่อยู่อาศัยของชนเผ่ากะเหรี่ยงว่า ชุมชนพื้นที่สูง
ภาษา อาจจาแนกการใช้ภาษาได้เป็นสามประเภทคือ
– ภาษาประจาถิ่น เป็นภาษาไทยในพื้นที่ตั้งแต่อาเภอเมือง ฯ ถึงอาเภอหัวหิน มีสาเนียงการพูดคล้ายชาว
เพชรบุรี ต่า งกันที่หางเสียงที่ค่อนข้างนุ่มนวลกว่า หากเป็นการฟังอย่างเคยชิน จะพบความแตกต่างของ
สาเนียงทั้งสองดังกล่าว
– ภาษาปักษ์ใต้ เป็นภาษาพูดของคนส่วนใหญ่ในเขตอาเภอทางตอนใต้ของอาเภอเมือง ฯ ได้แก่ อาเภอทับ
สะแก อาเภอบางสะพาน และอาเภอบางสะพานน้อย ซึ่งเป็นอาเภอที่มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดในภาคใต้
นอกจากกนี้ยังมีชาวปักษ์ใต้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่อาศัยในเขตอาเภอดังกล่าวอยู่มาก ภาษาที่ใช้มีสองลักษณะคือ
พูดภาษาใต้ด้วยสาเนียงปักษ์ใต้ หรือพูดภาษาไทยภาคกลางด้วยสาเนียงปักษ์ใต้
– ภาษาอื่น ๆ เนื่องจากประชากรในเขตจังหวัดประจวบ ฯ เป็นคนไทยเชื้อสายต่าง ๆ รวมถึงชนกลุ่มน้อยที่
เข้ามาอยู่อาศัย จึงมีการใช้ภาษาของตนภายในกลุ่มของตน เช่น ภาษาจีน ภาษาอีสาน ภาษาลาวโซ่ง ภาษา
กะเหรี่ยง ฯลฯ
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ศาสนา การนับถือศาสนาของประชากรแบ่งออกได้เป็นสี่กลุ่มคือ
– ศาสนาพุทธ มีพุทธศาสนิกชนอยู่ประมาณร้อยละ ๙๗.๓๕ มีวัดในพระพุทธศาสนาอยู่ ๑๘๖ วัด เฉลี่ย ๑
วัด ต่อพุทธศาสนิกชน ประมาณ ๒,๖๐๐ คน
– ศาสนาอิสลาม มีชาวอิสลามอยู่ประมาณร้อยละ ๑.๓๓ มีมัสยิด ๑๐ แห่ง อยู่ในเขตอาเภอต่าง ๆ ยกเว้น
อาเภอหัวหิน และอาเภอกุยบุรี เฉลี่ยมัสยิด ๑ แห่งต่อชาวอิสลาม ประมาณ ๖๓๐ คน
– ศาสนาคริสต์ มีชาวคริสต์ อยู่ประมาณร้อยละ ๑.๒๗ มีโบสถ์คริสต์อยู่ ๙ แห่ง เป็นโบสถ์ของนิกายโรมัน
คาธอลิก ๕ แห่ง และนิกายโปแตสแตนท์ ๔ แห่ง เฉลี่ยโบสถ์หนึ่งแห่งต่อชาวคริสต์ประมาณ ๖๗๐ คน
– ศาสนาอื่น ๆ ได้แก่ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ซิกข์ และอื่น ๆ มีผู้นับถือจานวนน้อย ประมาณร้อยละ ๐.๐๕
สาธารณูปโภค
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความพร้อมด้านการประปา ไฟฟ้า และระบบการสื่อสาร สามารถให้บริการได้
ทั่วถึง และมีการพัฒนาให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
ด้านการคมนาคม
การคมนาคมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีทั้งเส้นทางบกและทางอากาศทางรถยนต์ มีถนนเพชรเกษมเป็น
เส้นทางหลัก ถนนปรับจาก ๒ เลน เป็น ๔ เลน ตลอดเส้นทางทางรถไฟ รถไฟสายใต้ทุกขบวน จะต้องผ่าน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความสะดวก และปลอดภัย ทางอากาศ สนามบินบ่อฝ้าย จัดให้มีเครื่องบินของ
บริษัทบางกอกแอร์เวย์ จากัด ทาการบินระหว่างกรุงเทพมหานคร-หัวหิน
บริการสาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีโรงพยาบาลประจาจังหวัดและโรงพยาบาลระดับอาเภอทุกอาเภอ สถานีอนามัย
ครอบคลุมทุกตาบล รับผิดชอบด้านการให้คาแนะนา รักษาพยาบาลป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟู
สมรรถภาพ
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