ประวัติศาสตร์จงั หวัดนราธิวาส
ประวัตเิ มืองนราธิวาส เดิมมีฐานะเป็ นเพียงอาเภอหนึ่ง เรียกว่า อาเภอบางนรา ขึน้ อยูก่ บั
เมืองสายบุรี ต่อมาได้โอนไปขึน้ กับเมืองระแงะ ดังนัน้ การทีจ่ ะทราบถึงประวัตคิ วามเป็ นมาของเมือง
นราธิวาส จะต้องกล่าวถึงเรือ่ งราวของเมืองปตั ตานี เมืองสายบุรแี ละเมืองระแงะ ซึง่ เป็ นบริเวณหัวเมือง
เป็ นลาดับติดต่อกันไป
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มี
รับสั ่งให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ยกกองทัพหลวงลงมาปกั ษ์ใต้ เพื่อปราบปรามข้าศึกทีย่ ก
เข้ามารุกรานพระราชอาณาเขตทางใต้ เมือ่ ข้าศึกแตกพ่ายหนีไปหมดแล้วจึงได้เสด็จไปประทับ ณ เมือง
สงขลา แล้วได้มรี บั สังออกไปถึ
่
งหัวเมืองมลายูทงั ้ หลาย ซึง่ เคยเป็ นเมืองขึน้ กับกรุงศรีอยุธยามาแต่ก่อน
ให้มาอ่อนน้อมเหมือนดังเดิม
พระยาไทรบุรี พระยาตรังกานู ยอมอ่อนน้อมโดยดี แต่พระยาปตั ตานีตงั ้ แข็งเมืองไม่ยอม
อ่อนน้อม จึงได้รบั สังให้
่ ยกกองทัพลงไปตีเมืองปตั ตานี เมือ่ พ.ศ. ๒๓๓๒
เมื่อได้เมืองปตั ตานีแล้ว ก็โปรดเกล้าพระราชทานตราตัง้ ให้พระยาสงขลา (บุญฮุย) เป็ น
พระยาปตั ตานี และให้อยูใ่ นความกากับดูแลของเมืองสงขลาต่อไป และตัง้ ให้เป็ นเมืองตรี ขึน้ อยู่กบั กรุง
รัตนโกสินทร์โดยตรง ในระหว่างทีพ่ ระยาปตั ตานี (ขวัญซ้าย) ว่าราชการเมืองปตั ตานีอยู่นนั ้ บ้านเมือง
สงบเรียบร้อยเป็ นปกติสขุ ตลอดมา
ครัน้ ต่อมาเมื่อพระยาปตั ตานี (ขวัญซ้าย) ถึงแก่กรรมลง โปรดเกล้าฯ ให้นายพ่าย
น้องชายของพระยาปตั ตานี (ขวัญซ้าย) ขึน้ ว่าราชการเป็ นพระยาปตั ตานีและแต่งตัง้ ให้นายยิม้ ซ้าย บุตร
พระยาปตั ตานี (ขวัญซ้าย) เป็ นหลวงสวัสดิภกั ดี ผูช้ ่วยราชการเมืองปตั ตานี และได้ยา้ ยทีว่ ่าการเมือง
ปตั ตานีจากบ้านมะนา (อ่าวนาเกลือ) ไปตัง้ ทีบ่ า้ นยามู
ในระหว่างนัน้ พวกซาเห็ดรัตนาวงศ์ฯ และพวกโมเซฟได้เริม่ ก่อกวนความสงบสุขของ
บ้านเมือง โดยคบคิดกันเข้าปล้นบ้านพระยาปตั ตานี (พ่าย) และบ้านหลวงสวัสดิภกั ดี (ยิม้ ซ้าย) ผูช้ ่วย
ราชการเมืองปตั ตานี แต่กไ็ ด้ถกู ตีถอยหนีไปหลบซ่อนตัวอยูท่ ต่ี าบลบ้านกะลาพอ เขตเมืองสายบุรี
นอกจากนัน้ เมืองปตั ตานีมอี าณาเขตกว้างขวาง และมีโจรผูร้ า้ ยปล้นบ้านเรือนราษฎร
ชุกชุมยิง่ ขึน้ จนเหลือกาลังทีพ่ ระยาปตั ตานี (พ่าย) จะปราบให้สงบราบคาบลงได้กแ็ จ้งข้อราชการไปยัง
เมืองสงขลา พระยาสงขลา (เถีอ้ นจ๋อง) ออกมาปราบปรามและจัดวางนโยบายแบ่งแยก เมืองปตั ตานี
ออกเป็ น ๗ หัวเมือง เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๕ แล้วทูลเกล้าถวายรายชื่อเมืองที่แยกออกไปดังนี้ คือ เมือง
ปตั ตานี เมืองหนองจิก และเมืองยะลา เมืองรามัน เมืองระแงะ เมืองสายบุร ี และเมืองยะหริง่
ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาอภัยสงคราม กับพระยาสงขลา (เถี้อนจ๋อง)
เป็ นผูเ้ ชิญตราตัง้ ออกไปพระราชทานแก่เจ้าเมืองทัง้ ๗ หัวเมือง ตามรายชือ่ ทีจ่ ดั ไว้ ดังนี้
๑. ตัง้ ให้ตวนสุหลง
เป็ น พระยาปตั ตานี
๒. ตัง้ ให้ตวนหนิ
เป็ น พระยาหนองจิก
๓. ตัง้ ให้ตวนยะลอ
เป็ น พระยายะลา
๔. ตัง้ ให้ตวนหม่าโล่
เป็ น พระยารามัน
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๕. ตัง้ ให้หนิเดะ
เป็ น พระยาระแงะ
๖. ตัง้ ให้หนิดะ
เป็ น พระยาสายบุรี
๗. ตัง้ ให้นายพ่าย
เป็ น พระยายะหริง่
ระเบียบแบบแผนและวิธปี ฏิบตั ริ าชการในสมัยนัน้ สาหนับเมืองยะหริง่ เมืองยะลา และ
เมืองหนองจิก ให้ใช้ตามแบบเมืองสงขลาทัง้ สิน้ ส่วนเมืองปตั ตานี เมืองสายบุรี เมืองระแงะ และเมือง
รามัน ให้พระยาสงขลา (เถีย้ นเส็ง) แต่งตัง้ กรรมการออกไประวังตรวจตราและแนะนาข้อราชการอยู่เป็ น
ประจา บ้านเมืองจึงสงบเรียบร้อยตลอดมา
เมือ่ แบ่งแยกหัวเมืองปตั ตานีออกเป็ น ๗ หัวเมือง ในครัง้ นัน้ พระยาระแงะ (หนิเดะ) ตัง้
บ้านเรือนว่าราชการอยูท่ ต่ี าบลบ้านระแงะ ริมพรมแดนติดต่อกับเขตเมืองกลันตัน ซึง่ เป็ นต้นทางทีจ่ ะไป
ยังโต๊ะโมะ เหมืองทองคา ส่วนพระยาสายบุรี (หนิดะ) ตัง้ บ้านเรือนว่าราชการอยู่ท่ตี าบลบ้านยีง่ อ
(อาเภอยีง่ อปจั จุบนั ) บ้านเมืองเป็ นปกติสขุ เรียบร้อยอยูห่ ลายปี
ต่อมาในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั ่งเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระยาปตั ตานี (ตวนสุหลง)
พระยาหนองจิก (ตวนกะจิ) พระยายะลา (ตวนบางกอก) พระยาระแงะ (หนิเดะ) เจ้าเมืองทัง้ ๔ ได้
สมคบร่วมคิดกันเป็ นกบฏขึน้ ในแผ่นดิน โดยรวบรวมกาลังพลออกตีบา้ นพระยายะหริง่ (พ่าย) แล้วเลย
ออกไปตีเมืองเทพฯ และเมืองจะนะ พระยาสงขลา (เถืย้ นเส้ง) ทราบข่าว ก็มใี บบอกเข้าไปยังกรุงเทพฯ
สมเด็จพระนัง่ เกล้าฯ โปรดเกล้าให้พระยาเพชรบุรี เป็ นแม่ทพั บก ออกมาสมทบช่วยกาลังเมืองสงขลา
ออกทาการปราบปรามตัง้ แต่เมืองจะนะ เมืองเทพฯ ตลอดถึงเมืองระแงะ ตัวพระยาระแงะ (หนิเดะ) ซึง่
เป็ นสมัครพรรคพวกร่วมคิดกันเป็ นกบฏกับพระยาปตั ตานีนนั ้ หนีรอดตามจับไม่ได้
พระยาเพชรบุรแี ละพระยาสงขลา (เถีย้ นเส้ง) พิจารณาเห็นว่าในระหว่างทีท่ าการรบอยู่
นัน้ หนิบอสู ชาวบ้านบางปูซง่ึ พระยายะหริง่ แต่งตัง้ ให้เป็ นกรมการเมืองยะหริง่ ได้เป็ นกาลังสาคัญ และ
ได้ทาการสูร้ บด้วยความกล้าหาญยิง่ ด้วยคุณงามความดี อันนี้ จึงได้ร ับแต่งตัง้ ให้เป็ น ผูร้ กั ษาราชการ
เมืองระแงะสืบต่อจากพระยาระแงะ (หนิเดะ) ทีห่ นีไป และได้ยา้ ยทีว่ ่าราชการ เมืองระแงะจากบ้านระ
แงะริมพรมแดนติดต่อกับเขตเมืองกลันตันมาตัง้ ทีว่ า่ ราชการเสียใหม่ ณ ตาบลตันหยงมัส (อาเภอระแงะ
ปจั จุบนั )
ต่อมาเมื่อพระยาระแงะ (หนิบอสู) ถึงแก่กรรมลง โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ให้ตวนโหนะ บุตร
พระยาระแงะ (หนิบอสู) ว่าราชการเมืองระแงะแทน มีบรรดาศักดิ ์เป็ นพระยาคีรรี ตั นพิศาล ตัง้ บ้านเรือน
ว่าราชการเมืองอยูท่ บ่ี า้ นพระยาระแงะ (หนิบอสู) บิดา
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๔ ถึงกาหนดเวลาทีบ่ ริเวณ ๗ หัวเมืองจะต้องนาต้นไม้เงินต้นไม้ทอง
และเครื่องราชบรรณาการเข้าไปทูลเกล้าฯ ถวายพระเจ้าแผ่นดิน ณ กรุงรัตนโกสินทร์ แล้วเจ้าเมืองทัง้
๗ ได้เข้าเฝ้าถวายความจงรักภักดีดว้ ยความพร้อมเพรียงกัน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรปูนบาเหน็จความดีความชอบให้ และได้ใช้สบื ต่อ
กันมาจนกระทังยุ
่ บเลือกการปกครองบริเวณ ๗ หัวเมือง ดังนี้

๓
๑. เจ้าเมืองปตั ตานี “พระยาวิชติ ภักดี ศรีสรุ วังษา รัตนาเขตประเทศราช”
๒. เจ้าเมืองหนองจิก “พระยาเพชรภิบาลนฤเบศร์” วาปี เขตร์มุจลินทร์นฤบดินทร์สวามิภกั ดิ ์
๓. เจ้าเมืองยะลา “พระยาณรงค์ฤทธิ ์ ศรีประเทศวิเศษวังษา”
๔. เจ้าเมืองสายบุรี “พระยาสุรยิ สุนทรบวรภักดี ศรีมหารายา” มัตตาอับดุล วิบูลย์
ขอบเขตร์ ประเทศมลายู”
๕. เจ้าเมืองรามัน “พระยารัตนภักดี ศรีราชบดินทร์ สุรนิ ทรวิวงั ษา”
๖. เจ้าเมืองยะหริง่ “พระยาพิพธิ เสนามาตรดาธิบดี ศรีสรุ สงคราม”
๗. เจ้าเมืองระแงะ “พระยาภูผาภักดี ศรีสวุ รรณประเทศ วิเศษวังษา”
ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศกฎข้อบังคับสาหรับปกครองบริเวณ ๗ หัวเมือง
เมือ่ วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๔ ทรงให้ยกเลิกการปกครองแบบเก่าเสียเพราะการแบ่งเขตแขวงการ
ปกครองและตาแหน่งหน้าทีร่ าชการในหัวเมืองทัง้ ๗ ยังก้าวก่ายกันอยู่หลายอย่าง หลายประการ จึงได้
วางระเบียบแบบแผนการปกครองและตาแหน่ งหน้ าที่ราชการให้เป็ นระเบียบตามสมควรแก่การสมัย
โดยให้หวั เมืองทัง้ ๗ คงเป็ นเมืองอยู่ตามเดิม และให้พระยาเมืองเป็ นผูร้ กั ษาราชการต่างพระเนตรพระ
กรรณ มีกองบัญชาการเมืองให้พระยาเมืองเป็ นหัวหน้าปลัดเมือง ยกกระบัดเมือง และผู้ช่วยราชการ
เมือง รวม ๔ ตาแหน่ง รองตามลาดับ นอกนัน้ ให้มกี รมการชัน้ รองเสมียนพนักงานตามสมควร เพื่อให้
ราชการบ้า นเมือ งเป็ น ไปโดยสะดวกดีแ ละอาณาประชาราษฎร์ มีค วามอยู่ เ ย็น เป็ น สุ ข โดยมิใ ห้
กระทบกระเทือนต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และสิง่ ทีง่ ามทัง้ หลายในหัวเมืองเหล่านัน้ แต่ประการใด
ส าหรับการตรวจตราแนะนาข้อราชการเมืองทัง้ ปวง ให้เ ป็ นหน้ าที่ของข้าหลวงใหญ่
ประจาบริเวณ ๗ หัวเมือง คนหนึ่งมีหน้าทีอ่ อกแนะนาข้อราชการเพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของท้อง
ตรากรุงเทพฯ และสอดคล้องกับคาสังของข้
่
าหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราชอีกด้วย
พระยาเมืองทีร่ บั ราชการสนองพระเดชพระคุณด้วยดี ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผลประโยชน์ ให้พอเลี้ยงชีพและรักษาบรรดาศักดิ ์ตามสมควรแก่ตาแหน่ ง และพระราชทาน
ผลประโยชน์ทเ่ี ก็บได้เพือ่ หักค่าใช้จ่ายไว้เป็ นเงินสาหรับบารุงบ้านเมืองเป็ นปี ๆ ไป แล้วอีกส่วนหนึ่งด้วย
ถ้าต้องออกจากราชการในหน้าทีด่ ว้ ยเหตุผลทุพพลภาพ ด้วยเหตุประการหนึ่งประการใดก็ดี จะได้รบั
พระราชทานเบีย้ เลีย้ งบานาญอีกต่อไป
เรื่องการศาล จัดให้มศี าลเป็ น ๓ ชัน้ คือ ศาลบริเวณ ศาลเมือง ศาลแขวง มีผพู้ พิ ากษา
สาหรับศาลเหล่านัน้ พิจารณาคดีตามพระราชกาหนดกฎหมาย เว้นแต่ คดีแพ่งทีเ่ กีย่ วกับครอบครัวและ
มรดก ซึ่ง อิส ลามิก ชนเป็ น โจทก์แ ละจ าเลย หรือ เป็ น จ าเลยให้ใ ช้ก ฎหมายอิส ลามแทนบทบัญ ญัติ
กฎหมายแพ่งพาณิชย์ เว้นแต่บทบัญญัตวิ ่าด้วยอายุความมรดกยังคงต้องใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์บงั คับ

๔
การใช้กฎหมายอิสลามในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีดงั กล่าวตามข้อบังคับสาหรับ
การปกครองบริเวณ ๗ หัวเมือง ร.ศ. ๑๒๐ เรียกตุลาการตาแหน่ งนี้ว่า “โต๊ ะกาลี” ต่อมาจึงได้มี
ข้อกาหนดไว้ในศาลตรากระทรวงยุตธิ รรม ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๔๖๐ เรียกตาแหน่ งนี้ว่า “ดาโต๊ะยุต-ิ
ธรรม” เพื่อให้สอดคล้องกับตาแหน่ง “เสนายุตธิ รรม” ในมณฑลพายับ ดาโต๊ะยุตธิ รรมเป็ นผูร้ แู้ ละเป็ นที่
นับถือของอิสลามิกชนเป็ นผูพ้ พิ ากษาตามกฎหมายอิสลาม
ต่ อ มาได้ม ีก ารประกาศพระบรมราชโองการ ให้จ ัด ตัง้ มณฑลป ตั ตานี เ มื่อ วัน ที่ ๒๗
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ มีสาระสาคัญว่า แต่ก่อนมาจนถึงเวลานี้บริเวณ ๗ หัวเมือง มีขา้ หลวงใหญ่
ปกครองขึน้ อยูก่ บั ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช ทรงพระตาหนิเห็นว่าทุกวันนี้ การค้าขาย
ในบริเวณ ๗ หัวเมือง เจริญขึน้ มากและการไปมาถึงกรุงเทพฯ ก็สะดวกกว่าแต่ก่อน ประกอบกับบริเวณ
๗ หัวเมืองมีทอ้ งทีก่ ว้างขวางและมีจานวนผูค้ นมากขึน้ สมควรจะแยกออกเป็ นมณฑลหนึ่งต่างหาก ให้
สะดวกแก่ราชการ และจะทานุ บารุงบ้านเมืองให้เจริญยิง่ ขึน้ กว่าแต่ก่อนได้ จึงแยกบริเวณ ๗ หัวเมือง
ออกมาจากมณฑลเทศาภิบาลอีกมณฑลหนึ่ง เรียกว่า “มณฑลปตั ตานี ” ให้พระยาศักดิเสนี
์ เป็ นข้าหลวง
เทศาภิบาล สาเร็จราชการมณฑลปตั ตานี
ในมณฑลปตั ตานีมเี มืองทีเ่ ข้ามารวม ๔ เมือง คือ เมืองปตั ตานี (รวมเมืองหนองจิก ยะริง่
และเมืองปตั ตานี) เมืองยะลา (รวมเมืองรามันและเมืองยะลา) เมืองสายบุรแี ละเมืองระแงะ
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๐ ได้ยา้ ยทีว่ ่าราชการเมืองระแงะจากตาบลบ้านตันหยงมัสมาตัง้ ที่
บ้านมะนารอ (บางมะนาวปจั จุบนั ) อาเภอบางนรา ส่วนท้องทีเ่ มืองระแงะ และยกฐานะอาเภอบางนรา
ขึน้ เป็ นเมืองบางนรา มีอาเภอในเขตปกครอง คือ อาเภอบางนรา อาเภอตันหยงมัส กิง่ อาเภอยะบะ
อาเภอสุไหงปาดี กิง่ อาเภอโต๊ะโมะ
ครัน้ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้เสด็จพระพาสมณฑลปกั ษ์ใต้ เมื่อ
เสด็จมาถึงเมืองบางนราทรงพระราชทานพระแสงราชศัตราแก่เมืองบางนราและทรงดาริเห็นว่าบางนรา
นัน้ เป็ นชื่อตาบลบ้านและควรที่จะมีช่อื เมืองไว้เป็ นหลักฐานสืบไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
เปลีย่ นชือ่ เมืองบางนราเป็ นเมืองนราธิวาส ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๘
ในปี พ.ศ. ๒๔๖๕ ได้มกี ารปรับปรุงระเบียบบริหารราชการส่วนภูมภิ าคครัง้ ใหญ่ให้
เปลีย่ นชือ่ เมืองเป็ นจังหวัด ฉะนัน้ เมืองนราธิวาส จึงเปลีย่ นชือ่ มาเป็ นจังหวัดนราธิวาส ดังเช่นปจั จุบนั นี้
ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพระราชดาริเห็นว่าการทีแ่ บ่งเขตเป็ น
มณฑลและจังหวัดไว้แต่เดิมนัน้ เวลานี้การคมนาคมสะดวกขึน้ มาพอทีจ่ ะรวมการปกครอง บังคับบัญชา
ให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ แล้ว จึงเป็ นการสมควรทีจ่ ะยุบมณฑลและจังหวัดเพื่อประหยัดรายจ่ายของแผ่นดิน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยุบเลิกมณฑล ๔ มณฑล จังหวัด ๙ จังหวัด เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๔๗๔ ในการประกาศยุบเลิกมณฑลครัง้ นี้ มีมณฑลปตั ตานีเป็ นมณฑลหนึ่งด้วย และให้รวม
จังหวัดต่างๆ ของมณฑลปตั ตานีเข้าไว้ในปกครองของมณฑลนครศรีธรรมราช มีศาลารัฐมณฑลตัง้ อยู่ท่ี
จังหวัดสงขลา

๕
ส่วนจังหวัดทีป่ ระกาศยุบเลิกมี สายบุรจี งั หวัดหนึ่งด้วย โดยให้รวมท้องทีเ่ ป็ นอาเภอเข้า
ไว้ใ นปกครองของจัง หวัดป ตั ตานี เว้นท้อ งที่อาเภอบาเจาะ ให้ข้นึ อยู่ใ นความปกครองของจัง หวัด
นราธิวาส
ครัน้ ต่อมา ท้องทีอ่ าเภอของจังหวัดนราธิวาส ซึง่ เป็ นจังหวัดชายแดนภาคใต้มคี วามเจริญ
ยิง่ ขึน้ กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศยกฐานะกิง่ อาเภอโต๊ะโมะเป็ นอาเภอแว้ง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑
ประกาศยกฐานะกิง่ อาเภอยะบะ เป็ นอาเภอรือเสาะ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๒ ประกาศยกฐานะตาบลสุไหงโก –
ลก ขึน้ เป็ นกิง่ อาเภอ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๑ และประกาศยกฐานะเป็ นอาเภอ สุไหงโก-ลก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖
ประกาศตัง้ กิง่ อาเภอศรีสาคร โดยรวมเอาตาบลจากอาเภอรือเสาะ ๒ ตาบล คือ ตาบลสากอ และตาบล
ตะมะยูง เมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๗ และยกฐานะเป็ นอาเภอศรีสาคร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกาศตัง้ กิง่ อาเภอสุค ี
ริน โดยแยกตาบลมาโมงจากอาเภอแว้ง แล้วตัง้ ตาบลมาโมง ตาบลสุครี นิ และตาบลเกียร์ เมื่อ พ.ศ.
๒๕๑๐ ประกาศตัง้ กิง่ อาเภอจะแนะ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๕

ทีม่ า : สานักงานจังหวัดนราธิวาส

