ประวัติศาสตร์จงั หวัดปัตตานี
ั
ปตั ตานี หากจะอาศัยประวัตศิ าสตร์ของไทยเราเป็ นทีอ่ า้ งอิงเพียงด้านเดียวจะเห็นได้ว่าปตตานี
มี
เรือ่ งราวและบทบาทเพียงน้อยนิด เป็ นเพียงหัวเมืองปกั ษ์ใต้ทเ่ี ป็ นประเทศราชของไทยตัง้ แต่สมัยกรุงสุโขทัย
เป็ นราชธานี แต่สาํ หรับเรือ่ งราวของปตั ตานีทม่ี บี นั ทึกอยูใ่ นจดหมายเหตุของจีนและประเทศอืน่ ๆ ซึง่ เคยติดต่อ
ด้านการค้าการเดินเรือต่างถึงเมืองปตั ตานีเนิ่นนานกว่าสมัยสุโขทัยมากนัก ปตั ตานีคอื ปจั จุบนั "ลังกาสุกะ" คือ
อดีตอันรุง่ เรือง
ทีต่ งั ้ ของอาณาจักรลังกาสุกะ ศาสตราจารย์ ปอล วิตลีย์ ผูเ้ ชีย่ วชาญในเรือ่ งแหลมมลายูได้ใช้
บันทึกของผูโ้ ดยสารเรือผ่านอาณาจักรนี้ซง่ึ มีมากมายหลายเชือ้ ชาติ แต่ทม่ี ากทีส่ ดุ และได้รายละเอียดมากทีส่ ดุ
ได้แก่ชาวจีน เพราะชาวจีนได้บนั ทึกมาตัง้ แต่ปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๑ นายปอล วิตลีย์ สรุปลงได้วา่ อาณาจักร
ลังกาสุกะตัง้ อยูร่ ะหว่างเมืองกลันตันและเมืองสงขลา ความเห็นนี้เป็ นทีย่ อมรับทัวไปในวงการประวั
่
ตศิ าสตร์
จดหมายเหตุของจีนชือ่ เหลียง ซู ซึง่ เขียนขึน้ ในตอนต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๑ เรียกชือ่ เมืองลังกาสุกะว่า “ลัง-ยา” หรือ “ลังยาชิว” และกล่าวว่าอาณาจักรลังกาสุกะได้ตงั ้ มาก่อนหน้านัน้ ประมาณ ๔๐๐ ปี ซึง่
ั่
หมายความว่าได้ตงั ้ ขึน้ ราวพุทธศตวรรษที่ ๗ แล้วกล่าวด้วยว่า อาณาจักรนี้มอี าณาเขตจรดทัง้ สองฝงทะเล
คือ
ั ่ าวไทยบริเวณเมืองปตั ตานี ด้านตะวันตกจรดฝงอ่
ั ่ าวเบงกอลเหนือเมืองไทรบุร ี ใน
ด้านตะวันออกจรดฝงอ่
ประเด็นหลังนัน้ ศาสตราจารย์ฮอลล์เห็นด้วยซํ้ากล่าวเพิม่ เติมว่า ก็เพราะอาณาจักรลังกาสุกะมีอาํ นาจปกครอง
ั่
คร่อมอยูท่ งั ้ สองฝงทะเลเช่
นนี้เอง จึงได้ทาํ หน้าทีค่ วบคุมเส้นทางเดินข้ามแหลมมลายูแต่โบราณ
เหตุทช่ี อ่ื เมืองหรืออาณาจักรของ “ลังกาสุกะ” ไปปรากฏในเอกสารของชาวต่างประเทศเป็ นอัน
มากนัน้ ย่อมเป็ นเครือ่ งยืนยันได้เป็ นอย่างดีวา่ เมืองลังกาสุกะต้องเป็ นเมืองท่าสําคัญอยูใ่ กล้ทะเล มีบทบาททาง
การเมืองและเศรษฐกิจเกีย่ วข้องกับดินแดนใกล้เคียงอยูเ่ สมอ
ถิ่ นฐานและการโยกย้าย ตามตํานานพืน้ เมืองของปตั ตานีเล่าสืบกันมาว่า เมืองปตั ตานีโบราณ
หรือเมือ่ ครัง้ ยังเรียกว่า “ลังกาสุกะ” นัน้ ได้มกี ารโยกย้ายมาแล้ว ๓ ครัง้
เดิมนัน้ ตัง้ ถิน่ ฐานอยูท่ บ่ี า้ นปาโย หรือบาโย ซึง่ ทุกวันนี้ได้แก่ บริเวณท้องทีต่ าํ บลหน้าถํา้ ตําบล
ั ่ ายของแม่น้ําปตั ตานี ในบริเวณนี้ได้พบซากโบราณสถาน
ท่าสาป อําเภอเมือง จังหวัดยะลา บนฝงซ้
โบราณวัตถุจาํ นวนมาก แต่มอี ายุในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕ - ๑๗ เป็ นส่วนใหญ่
การเคลื่อนย้ายครัง้ ที่ ๑ ได้อพยพมาตัง้ เมืองที่ “บ้านตะมางัน” ท้องทีต่ าํ บลรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส แต่ชอ่ื “ตะมางัน” ปจั จุบนั มีอยูท่ เ่ี มืองยะรังเก่า อําเภอยะรัง จังหวัดปตั ตานี จึงอาจจะเป็ นไปได้วา่ ผู้
จดจําตํานานเกิดความไขว้เขวขึน้ ก็ได้ อีกทัง้ ทีอ่ าํ เภอรือเสาะก็ไม่พบโบราณสถาน หรือหลักฐานใดๆ ทีเ่ ก่าถึง
สมัยลังกาสุกะ
การเคลื่อนย้ายครัง้ ที่ 2 ได้อพยพย้ายมาตัง้ บ้านเมืองที่ “บ้านประแว” คือเมืองยะรังเก่า ในท้องที่
ตําบลยะรัง อําเภอยะรัง จังหวัดปตั ตานี เมืองเก่าของปตั ตานีท่ี “บ้านประแว” แห่งนี้ได้รบั การเชือ่ ถือมากทีส่ ดุ
ว่าคือ “เมืองลังกาสุกะ” เนื่องจากทีต่ งั ้ ใกล้เคียงกับทีไ่ ด้รบั การจดบันทึกในจดหมายเหตุของประเทศต่างๆ
ตลอดจนได้พบหลักฐานจํานวนมาก รวมทัง้ ศาสนสถานทัง้ ของศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ และอืน่ ๆ อายุ
ตัง้ แต่ พ.ศ. ๑๑๐๐ – ๑๔๐๐ เป็ นต้นมา ซึง่ เป็ นหลักฐานทีเ่ น้นถึงความเจริญรุง่ เรืองถึงขีดสุดของอาณาจักร
ลังกาสุกะ
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การเคลื่อนย้ายครัง้ ที่ ๓ ได้อพยพมาตัง้ เมืองใหม่ทบ่ี า้ น “กรือเซะ” อําเภอเมือง จังหวัดปตั ตานี
อยูห่ า่ งจากตัวเมืองปจั จุบนั ประมาณ ๔ กิโลเมตร สันนิษฐานว่าเมืองนี้เป็ นทีร่ จู้ กั กันในชือ่ เมืองปตั ตานี และชือ่
เมือง “ลังกาสุกะ” ก็จางหายไปจากหน้าบันทึกทางประวัตศิ าสตร์
ลักษณะบ้านเมืองและการเป็ นอยู่ จากหนังสือ “ความสัมพันธ์ของจีนกับหมูเ่ กาะทะเลจีนตอน
ใต้” กล่าวถึงจดหมายเหตุ เหลียง-ซู เล่มที่ ๕๔ ว่ามีขอ้ ความเอ่ยถึงเมืองลังกาสุกะว่า เป็ นอาณาจักรทีม่ พี ชื ผล
และภูมอิ ากาศคล้ายคลึงกับฟูนนั มีเครือ่ งเทศมาก ประชาชนทัง้ หญิงและชายไว้ผมยาวประบ่า สวมเสือ้ ผ้าไม่ม ี
แขน กษัตริยแ์ ละขุนนางใช้ผา้ ยกทองสีแดงคลุมเครือ่ งแต่งกาย ใส่ตมุ้ หูทอง ผูห้ ญิงมีผา้ คลุมและใส่สร้อยสังวาล
กําแพงเมืองก่อด้วยอิฐ มีประตูเมืองหลายชัน้ เมือ่ กษัตริยเ์ สด็จออกจากวังจะประทับบนหลังช้าง หลังคากูบ
เป็ นผ้าขาว หน้าขบวนมีพลกลอง และมีทหารถือธงล้อมรอบ ชาวเมืองนี้กล่าวว่าเมืองนี้ได้ตงั ้ เมืองมากว่า ๔๐๐
ปี แล้ว เมืองลังกาสุกะในสมัยพระเจ้าภัคทัตต์ได้สง่ ทูตไปเมืองจีน (พ.ศ. ๑๐๕๘) เพือ่ เจริญราชไมตรี ๑
จากข้อความดังกล่าวข้างต้น เป็ นหลักฐานทีย่ นื ยันถึงความเจริญรุง่ เรืองของอาณาจักรลังกาสุกะ
ความอยูเ่ ย็นเป็ นสุข และเศรษฐกิจทีด่ ี แต่เมือ่ รุง่ เรืองถึงขีดสุดแล้ว อาณาจักรลังกาสุกะก็เริม่ ทรุดลงในศตวรรษ
ที่ ๑๔ และ ๑๕ โดยตกไปเป็ นเมืองขึน้ ของอาณาจักรศรีวชิ ยั จนถึง พ.ศ. ๑๘๓๖ อาณาจักรศรีวชิ ยั หมดอํานาจ
กองทัพของกรุงสุโขทัยซึง่ ลงมาอยูใ่ นเมืองนครศรีธรรมราชร่วมกับกําลังกองทัพเมืองนครศรีธรรมราชรุกเข้าไป
ในรัฐต่างๆ บนแหลมมลายูตอนใต้ จนยึดได้ตลอดสุดแหลมเมือ่ พ.ศ. ๑๘๓๘ ดังข้อความทีจ่ ารึกไว้ในหลักศิลา
จารึกหลักที่ 1 ตอนทีก่ ล่าวถึงเขตแดนทิศใต้ของอาณาจักรสุโขทัยว่า : “… เบือ้ งหัวนอน รอดคนที พระบาง แพรก สุพรรณภูม ิ ราชบุร ี เพชรบุร ี นครศรีธรรมราช ฝงั ่
สมุทร เป็ นทีแ่ ล้ว …”
ครัน้ เมือ่ อํานาจของกรุงสุโขทัยอ่อนกําลังลง เมืองนครศรีธรรมราชก็ตรามาเป็ นประเทศราชอยูใ่ ต้
การปกครองของกษัตริยแ์ ห่งกรุงศรีอยุธยา รวมทัง้ เมืองตานีทพ่ี ญาศรีธรรมราช (พระพนมวัง) เป็ นผูส้ ร้างใน
ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙
เมือ่ ปี พทุ ธศักราช ๒๓๑๐ อันเป็ นปี ทก่ี รุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่านัน้ บรรดาหัวเมืองปกั ษ์ใต้พากัน
กระด้างกระเดื่อง หลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกูอ้ สิ รภาพสําเร็จจึงเสด็จพระราชดําเนินลงไป
ปราบเมืองนครศรีธรรมราช และได้เมืองนครศรีธรรมราชกลับคืนมาอยูภ่ ายในราชอาณาจักรของพระองค์อกี
ครัง้ หนึ่ง
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์
ทรงโปรดให้สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ยกกองทัพไปตีเมืองตานีได้จากสุลต่านโมหะหมัดในปี พ.ศ.
๒๓๒๗ และโปรดเกล้าให้ตวนกูลมั มิเด็นเป็ นรายาตานี
ปี พ.ศ. ๒๓๓๔ ตวนกูลมั มิเด็นคบคิดกับแขกเมืองเซียะ (ในเกาะสุมาตรา) ยกทัพไปตีเมือง
สงขลา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงให้พระยากลาโหมเสนาเป็ นแม่ทพั นําทัพเรือยกไป
ตีเมืองตานีและมีชยั ชนะ
พระยากลาโหมราชเสนาได้ขอพระราชทานโปรดเกล้าแต่งตัง้ ให้ระตูปะกาลันเป็ น
รายาตานีคนต่อไป
ปี พ.ศ. ๒๓๕๑ ระตูปะกาลันได้กอ่ ความไม่สงบขึน้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชได้ให้เจ้าพระยาพลเทพ (บุนนาค) ยกกองทัพกรุงออกไปสมทบกับกองทัพเมืองสงขลา พัทลุง จะนะ
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มอบให้หลวงนายฤทธิ ์ (เถีย๋ นจง) เป็ นแม่ทพั นําทัพไปตีเมืองตานีจบั ระตูปะกาลันได้ และได้นําตัวมาไว้ ณ
กรุงเทพมหานคร
จากเหตุการณ์ครัง้ นี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระบรมราโชบายให้
แยกเมืองตานีออกเป็ น 7 หัวเมือง คือ เมืองตานี ยะหริง่ สายบุร ี หนองจิก ยะลา ระแงะ และรามันห์ แต่งตัง้ ให้
น ายขวัญซ้าย (มหาดเล็ก) เป็ นผูว้ ่าการเมืองปตั ตานีคนแรก และมีผวู้ า่ การต่อมา ดังนี้
นายพ่าย
ตวนกูสหุ ลง
นายทองอยู่
หนิยโุ ซะ
ตวนกูเปาะสา
พระยาวิชติ ภักดีฯ (ตวนกูปุเตะ)
พระยาวิชติ ภักดีฯ (ตวนกูตมี นุ )
พระยาวิชติ ภักดีฯ (ตวนกูมอซู หรือตวนสุไลมาน)
พระยาวิชติ ภักดีฯ (ตวนกูอบั ดุลกาเดร์)
ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๓๓ - ๒๔๔๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงปฏิรปู การ
ปกครองหัวเมืองทัง้ ๗ อันเป็ นการปกครองแบบเก่าคือ ระบบกินเมืองมาเป็ นระบบเทศาภิบาล ทรงดําเนินการ
ไปทีละขัน้ ตอนโดยไม่กอ่ ให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อการปกครองของเจ้าเมืองทัง้ ๗ หัวเมือง ทัง้ นี้
เนื่องจากว่าพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ทจ่ี ะสร้างเอกภาพให้แก่ประเทศ ทรงให้เลิกการแยกการปกครอง
ตามเชือ้ ชาติทป่ี รากฏในเมืองประเทศราชต่างๆ เพือ่ รวมอํานาจการปกครองทัวประเทศมาอยู
่
ภ่ ายใต้การบังคับ
บัญชาของกระทรวงมหาดไทย และให้ราษฎรได้มสี ว่ นร่วมในการปกครองโดยการกระจายระบบการบริหาร
ไปสูท่ อ้ งถิน่ ตามแบบเทศาภิบาล
ปี พ.ศ. ๒๔๓๙ ได้ตงั ้ มณฑลนครศรีธรรมราชขึน้ เป็ นมณฑลแรกในภาคใต้ มีอาํ นาจหน้าที่
ปกครองหัวเมือง ๑๐ เมือง คือ เมืองนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตานี ยะหริง่ สายบุร ี หนองจิก ยะลา ระ
แงะ และรามันห์
ปี พ.ศ. ๒๔๔๙ ทรงพระกรุณาโปรดให้แยกหัวเมืองทัง้ ๗ ออกจากมณฑลนครศรีธรรมราชมาตัง้
เป็ นมณฑลปตั ตานี พร้อมทัง้ เปลีย่ นฐานะเมืองเป็ นอําเภอและจังหวัด
ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ยุบเลิกมณฑลปตั ตานี เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกตํ่า รัฐบาลจําต้อง
ตัดทอนรายจ่ายให้น้อยลงเพือ่ รักษาเสถียรภาพทางการคลังของประเทศไว้
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การจัดรูปการปกครองในสมัยปัจจุบนั
ภายหลังการเปลีย่ นแปลงระบบการปกครองประเทศมาเป็ นระบอบประชาธิปไตยนัน้
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้จดั ระเบียบบริหารราชการส่วน
ภูมภิ าคออกเป็ นจังหวัดและอําเภอ ให้จงั หวัดมีฐานะเป็ นหน่วยบริหารราชการแผ่นดิน มีขา้ หลวงประจําจังหวัด
และกรรมการจังหวัดเป็ นผูบ้ ริหาร
ก่อนสมัยเปลีย่ นการปกครองนอกจากจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็ น
จังหวัดและอําเภอแล้ว
ยังแบ่งเขตการปกครองออกเป็ นมณฑลอีกด้วย
ดังนัน้ เมือ่ ได้มกี ารประกาศใช้
พระราชบัญญัตริ ะเบียบ ราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จึงได้ยกเลิกมณฑลเสีย สาเหตุ
ทีย่ กเลิกมณฑลน่าจะเนื่องจาก

๔

๑. การคมนาคมสือ่ สารมีความสะดวกและรวดเร็วขึน้ กว่าแต่กอ่ น สามารถทีจ่ ะสังการและตรวจ
่

ตราสอดส่องได้ทวถึ
ั่ ง
๒. เพือ่ ความประหยัด ลดค่าใช้จา่ ยของประเทศให้น้อยลง
๓. เนื่องด้วยเห็นว่า
การดําเนินงานของหน่วยงานมณฑลซํ้าซ้อนกับหน่วยงานจังหวัดอัน
ก่อให้เกิดความล่าช้าไม่คล่องตัวเท่าทีค่ วร
๔. รัฐบาลในสมัยเปลีย่ นการปกครองใหม่ๆ มีนโยบายทีจ่ ะให้อาํ นาจแก่สว่ นภูมภิ าคยิง่ ขึน้ และ
การทีย่ บุ เลิกมณฑลก็เพือ่ ให้จงั หวัดมีอาํ นาจเพิม่ ขึน้ นันเอง
่
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดินอีกนัยหนึ่ง
อันมีผลให้ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับจังหวัดมีการเปลีย่ นเปลงไปจากเดิม ดังนี้
๑. จังหวัดมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล แต่จงั หวัดตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชอาณาจักร
สยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จังหวัดมิได้มฐี านะเป็ นนิตบิ ุคคล
๒. อํานาจในการบริหารจังหวัดแต่เดิมนัน้ ตกอยูก่ บั คณะบุคคลคือ คณะกรรมการจังหวัด ได้
เปลีย่ นมาอยูก่ บั บุคคลเพียงคนเดียว คือ ผูว้ ่าราชการจังหวัด
๓. คณะกรรมการจังหวัดแต่เดิมมีฐานะเป็ นผูม้ อี าํ นาจหน้าทีบ่ ริหารราชการแผ่นดินจังหวัด ได้
กลายเป็ นคณะเจ้าหน้าทีป่ รึกษาของผูว้ ่าราชการจังหวัด
ต่อมาได้มกี ารแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามประกาศของ
คณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๐๕ โดยจัดระเบียบบริหารส่วนภูมภิ าคเป็ น
๑. จังหวัด
๒. อําเภอ
จังหวัดนัน้ ได้รวมท้องทีห่ ลายๆ อําเภอตัง้ ขึน้ เป็ นจังหวัด มีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล การตัง้ ยุบและ
เปลีย่ นแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็ นพระราชบัญญัติ
และให้มคี ณะกรรมการจังหวัดเป็ นทีป่ รึกษาของผูว้ ่า
ราชการจังหวัดในการบริหารแผ่นดินในจังหวัดนัน้ ๆ
ที่มา : ประวัตมิ หาดไทยส่วนภูมภิ าค จังหวัดปตั ตานี.กรุงเทพฯ.บางกอกสาส์น,๒๕๒๘

