
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัปัตตานี 

ปตัตานี หากจะอาศยัประวตัศิาสตรข์องไทยเราเป็นทีอ่า้งองิเพยีงดา้นเดยีวจะเหน็ไดว้่าปตัตานีมี

เรือ่งราวและบทบาทเพยีงน้อยนิด เป็นเพยีงหวัเมอืงปกัษ์ใตท้ีเ่ป็นประเทศราชของไทยตัง้แต่สมยักรงุสโุขทยั

เป็นราชธานี แต่สาํหรบัเรือ่งราวของปตัตานีทีม่บีนัทกึอยูใ่นจดหมายเหตุของจนีและประเทศอืน่ๆ ซึง่เคยตดิต่อ

ดา้นการคา้การเดนิเรอืต่างถงึเมอืงปตัตานีเนิ่นนานกว่าสมยัสโุขทยัมากนกั ปตัตานีคอืปจัจุบนั "ลงักาสกุะ" คอื 

อดตีอนัรุง่เรอืง 

ทีต่ ัง้ของอาณาจกัรลงักาสกุะ ศาสตราจารย ์ ปอล วติลยี ์ ผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งแหลมมลายไูดใ้ช้

บนัทกึของผูโ้ดยสารเรอืผา่นอาณาจกัรนี้ซึง่มมีากมายหลายเชือ้ชาต ิ แต่ทีม่ากทีส่ดุและไดร้ายละเอยีดมากทีส่ดุ

ไดแ้กช่าวจนี เพราะชาวจนีไดบ้นัทกึมาตัง้แต่ปลายพทุธศตวรรษที ่๑๑ นายปอล วติลยี ์สรปุลงไดว้า่อาณาจกัร

ลงักาสกุะตัง้อยูร่ะหว่างเมอืงกลนัตนัและเมอืงสงขลา ความเหน็นี้เป็นทีย่อมรบัทัว่ไปในวงการประวตัศิาสตร ์

จดหมายเหตุของจนีชือ่ เหลยีง ซ ูซึง่เขยีนขึน้ในตอนตน้พทุธศตวรรษที ่๑๑ เรยีกชือ่เมอืงลงักา- 

สกุะว่า “ลงั-ยา” หรอื “ลงัยาชวิ” และกล่าวว่าอาณาจกัรลงักาสกุะไดต้ัง้มากอ่นหน้านัน้ประมาณ ๔๐๐ ปี ซึง่

หมายความว่าไดต้ัง้ขึน้ราวพทุธศตวรรษที ่๗ แลว้กล่าวดว้ยว่า อาณาจกัรนี้มอีาณาเขตจรดทัง้สองฝ ัง่ทะเล คอื

ดา้นตะวนัออกจรดฝ ัง่อา่วไทยบรเิวณเมอืงปตัตานี ดา้นตะวนัตกจรดฝ ัง่อา่วเบงกอลเหนือเมอืงไทรบุร ี ใน

ประเดน็หลงันัน้ ศาสตราจารยฮ์อลลเ์หน็ดว้ยซํ้ากล่าวเพิม่เตมิว่า กเ็พราะอาณาจกัรลงักาสกุะมอีาํนาจปกครอง

ครอ่มอยูท่ ัง้สองฝ ัง่ทะเลเชน่นี้เอง จงึไดท้าํหน้าทีค่วบคมุเสน้ทางเดนิขา้มแหลมมลายแูต่โบราณ 

เหตุทีช่ ือ่เมอืงหรอือาณาจกัรของ “ลงักาสกุะ” ไปปรากฏในเอกสารของชาวต่างประเทศเป็นอนั

มากนัน้ ยอ่มเป็นเครือ่งยนืยนัไดเ้ป็นอยา่งดวีา่เมอืงลงักาสกุะตอ้งเป็นเมอืงทา่สาํคญัอยูใ่กลท้ะเล มบีทบาททาง

การเมอืงและเศรษฐกจิเกีย่วขอ้งกบัดนิแดนใกลเ้คยีงอยูเ่สมอ 

ถ่ินฐานและการโยกย้าย ตามตาํนานพืน้เมอืงของปตัตานีเล่าสบืกนัมาว่า เมอืงปตัตานีโบราณ 

หรอืเมือ่ครัง้ยงัเรยีกว่า “ลงักาสกุะ” นัน้ ไดม้กีารโยกยา้ยมาแลว้ ๓ ครัง้ 

เดมินัน้ตัง้ถิน่ฐานอยูท่ีบ่า้นปาโย หรอืบาโย ซึง่ทกุวนันี้ไดแ้ก ่ บรเิวณทอ้งทีต่าํบลหน้าถํา้ ตาํบล

ทา่สาป อาํเภอเมอืง จงัหวดัยะลา บนฝ ัง่ซา้ยของแมน้ํ่าปตัตาน ี ในบรเิวณนี้ไดพ้บซากโบราณสถาน 

โบราณวตัถุจาํนวนมาก แต่มอีายใุนราวพทุธศตวรรษที ่๑๕ - ๑๗ เป็นสว่นใหญ่ 

การเคลื่อนยา้ยครัง้ที ่ ๑ ไดอ้พยพมาตัง้เมอืงที ่ “บา้นตะมางนั” ทอ้งทีต่าํบลรอืเสาะ จงัหวดั

นราธวิาส แต่ชือ่ “ตะมางนั” ปจัจบุนัมอียูท่ีเ่มอืงยะรงัเกา่ อาํเภอยะรงั จงัหวดัปตัตาน ี จงึอาจจะเป็นไปไดว้า่ผู้

จดจาํตาํนานเกดิความไขวเ้ขวขึน้กไ็ด ้ อกีทัง้ทีอ่าํเภอรอืเสาะกไ็มพ่บโบราณสถาน หรอืหลกัฐานใดๆ ทีเ่กา่ถงึ

สมยัลงักาสกุะ  

การเคลื่อนยา้ยครัง้ที ่ 2 ไดอ้พยพยา้ยมาตัง้บา้นเมอืงที ่ “บา้นประแว” คอืเมอืงยะรงัเกา่ ในทอ้งที่

ตาํบลยะรงั อาํเภอยะรงั จงัหวดัปตัตาน ี เมอืงเกา่ของปตัตานีที ่ “บา้นประแว” แหง่นี้ไดร้บัการเชือ่ถอืมากทีส่ดุ

ว่าคอื “เมอืงลงักาสกุะ” เนื่องจากทีต่ัง้ใกลเ้คยีงกบัทีไ่ดร้บัการจดบนัทกึในจดหมายเหตุของประเทศต่างๆ 

ตลอดจนไดพ้บหลกัฐานจาํนวนมาก รวมทัง้ศาสนสถานทัง้ของศาสนาพทุธ ศาสนาพราหมณ์ และอืน่ๆ อาย ุ

ตัง้แต่ พ.ศ. ๑๑๐๐ – ๑๔๐๐ เป็นตน้มา ซึง่เป็นหลกัฐานทีเ่น้นถงึความเจรญิรุง่เรอืงถงึขดีสดุของอาณาจกัร

ลงักาสกุะ 



 

 

๒ 

การเคลื่อนยา้ยครัง้ที ่ ๓ ไดอ้พยพมาตัง้เมอืงใหมท่ีบ่า้น “กรอืเซะ” อาํเภอเมอืง จงัหวดัปตัตานี 

อยูห่า่งจากตวัเมอืงปจัจุบนัประมาณ ๔ กโิลเมตร สนันษิฐานว่าเมอืงนี้เป็นทีรู่จ้กักนัในชือ่เมอืงปตัตานี และชือ่

เมอืง “ลงักาสกุะ” กจ็างหายไปจากหน้าบนัทกึทางประวตัศิาสตร ์

ลกัษณะบา้นเมืองและการเป็นอยู่ จากหนงัสอื “ความสมัพนัธข์องจนีกบัหมูเ่กาะทะเลจนีตอน

ใต”้ กล่าวถงึจดหมายเหตุ เหลยีง-ซ ูเล่มที ่๕๔ ว่ามขีอ้ความเอย่ถงึเมอืงลงักาสกุะว่า เป็นอาณาจกัรทีม่พีชืผล

และภมูอิากาศคลา้ยคลงึกบัฟูนนั มเีครือ่งเทศมาก ประชาชนทัง้หญงิและชายไวผ้มยาวประบ่า สวมเสือ้ผา้ไมม่ี

แขน กษตัรยิแ์ละขนุนางใชผ้า้ยกทองสแีดงคลุมเครือ่งแต่งกาย ใสตุ่ม้หทูอง ผูห้ญงิมผีา้คลุมและใสส่รอ้ยสงัวาล 

กาํแพงเมอืงกอ่ดว้ยอฐิ มปีระตเูมอืงหลายชัน้ เมือ่กษตัรยิเ์สดจ็ออกจากวงัจะประทบับนหลงัชา้ง หลงัคากบู

เป็นผา้ขาว หน้าขบวนมพีลกลอง และมทีหารถอืธงลอ้มรอบ ชาวเมอืงนี้กล่าวว่าเมอืงนี้ไดต้ัง้เมอืงมากว่า ๔๐๐ 

ปีแลว้ เมอืงลงักาสกุะในสมยัพระเจา้ภคัทตัตไ์ดส้ง่ทตูไปเมอืงจนี (พ.ศ. ๑๐๕๘) เพือ่เจรญิราชไมตรี16๑ 

จากขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้ เป็นหลกัฐานทีย่นืยนัถงึความเจรญิรุง่เรอืงของอาณาจกัรลงักาสกุะ 

ความอยูเ่ยน็เป็นสขุ และเศรษฐกจิทีด่ ีแต่เมือ่รุง่เรอืงถงึขดีสดุแลว้ อาณาจกัรลงักาสกุะกเ็ริม่ทรดุลงในศตวรรษ

ที ่๑๔ และ ๑๕ โดยตกไปเป็นเมอืงขึน้ของอาณาจกัรศรวีชิยั จนถงึ พ.ศ. ๑๘๓๖ อาณาจกัรศรวีชิยัหมดอาํนาจ 

กองทพัของกรงุสโุขทยัซึง่ลงมาอยูใ่นเมอืงนครศรธีรรมราชรว่มกบักาํลงักองทพัเมอืงนครศรธีรรมราชรกุเขา้ไป

ในรฐัต่างๆ บนแหลมมลายตูอนใต ้จนยดึไดต้ลอดสดุแหลมเมือ่ พ.ศ. ๑๘๓๘ ดงัขอ้ความทีจ่ารกึไวใ้นหลกัศลิา

จารกึหลกัที ่1 ตอนทีก่ล่าวถงึเขตแดนทศิใตข้องอาณาจกัรสโุขทยัว่า : - 

“… เบือ้งหวันอน รอดคนท ี พระบาง แพรก สพุรรณภมู ิ ราชบุร ี เพชรบุร ี นครศรธีรรมราช ฝ ัง่

สมทุร เป็นทีแ่ลว้ …” 

ครัน้เมือ่อาํนาจของกรงุสโุขทยัออ่นกาํลงัลง เมอืงนครศรธีรรมราชกต็รามาเป็นประเทศราชอยูใ่ต้

การปกครองของกษตัรยิแ์หง่กรงุศรอียธุยา รวมทัง้เมอืงตานีทีพ่ญาศรธีรรมราช (พระพนมวงั) เป็นผูส้รา้งใน

ราวพทุธศตวรรษที ่๑๙ 

เมือ่ปีพทุธศกัราช ๒๓๑๐ อนัเป็นปีทีก่รงุศรอียธุยาเสยีแกพ่มา่นัน้ บรรดาหวัเมอืงปกัษ์ใตพ้ากนั

กระดา้งกระเดื่อง หลงัจากสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชทรงกูอ้สิรภาพสาํเรจ็จงึเสดจ็พระราชดาํเนินลงไป

ปราบเมอืงนครศรธีรรมราช และไดเ้มอืงนครศรธีรรมราชกลบัคนืมาอยูภ่ายในราชอาณาจกัรของพระองคอ์กี

ครัง้หนึ่ง 

ต่อมาในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแหง่กรงุรตันโกสนิทร ์ พระองค์

ทรงโปรดใหส้มเดจ็กรมพระราชวงับวรสถานมงคล ยกกองทพัไปตเีมอืงตานีไดจ้ากสลุต่านโมหะหมดัในปี พ.ศ. 

๒๓๒๗ และโปรดเกลา้ใหต้วนกลูมัมเิดน็เป็นรายาตาน ี

ปี พ.ศ. ๒๓๓๔ ตวนกลูมัมเิดน็คบคดิกบัแขกเมอืงเซยีะ (ในเกาะสมุาตรา) ยกทพัไปตเีมอืง

สงขลา พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจงึใหพ้ระยากลาโหมเสนาเป็นแมท่พันําทพัเรอืยกไป

ตเีมอืงตานีและมชียัชนะ พระยากลาโหมราชเสนาไดข้อพระราชทานโปรดเกลา้แต่งตัง้ใหร้ะตปูะกาลนัเป็น    

รายาตานีคนต่อไป 

ปี พ.ศ. ๒๓๕๑ ระตปูะกาลนัไดก้อ่ความไมส่งบขึน้ พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราชไดใ้หเ้จา้พระยาพลเทพ (บุนนาค) ยกกองทพักรงุออกไปสมทบกบักองทพัเมอืงสงขลา พทัลุง จะนะ 

๑ จดหมายเหตุของจนี “เหลยีง ซ”ู เล่มที ่๔๕ 

                                            



 

 

๓ 

มอบใหห้ลวงนายฤทธิ ์ (เถีย๋นจง) เป็นแมท่พันําทพัไปตเีมอืงตานีจบัระตปูะกาลนัได ้ และไดนํ้าตวัมาไว ้ ณ 

กรงุเทพมหานคร 

จากเหตุการณ์ครัง้นี้ พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมพีระบรมราโชบายให้

แยกเมอืงตานีออกเป็น 7 หวัเมอืง คอื เมอืงตานี ยะหริง่ สายบุร ีหนองจกิ ยะลา ระแงะ และรามนัห ์แต่งตัง้ให้31

น31ายขวญัซา้ย (มหาดเลก็) เป็นผูว้่าการเมอืงปตัตานีคนแรก และมผีูว้า่การต่อมา ดงันี้ 

นายพา่ย 

ตวนกสูหุลง 

นายทองอยู ่

หนิยโุซะ 

ตวนกเูปาะสา 

พระยาวชิติภกัดฯี (ตวนกปูุเตะ) 

พระยาวชิติภกัดฯี (ตวนกตูมีนุ) 

พระยาวชิติภกัดฯี (ตวนกมูอซ ูหรอืตวนสไุลมาน) 

พระยาวชิติภกัดฯี (ตวนกอูบัดลุกาเดร)์ 

ในระหวา่งปี พ.ศ. ๒๔๓๓ - ๒๔๔๕ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงปฏริปูการ

ปกครองหวัเมอืงทัง้ ๗ อนัเป็นการปกครองแบบเกา่คอื ระบบกนิเมอืงมาเป็นระบบเทศาภบิาล ทรงดาํเนนิการ

ไปทลีะขัน้ตอนโดยไมก่อ่ใหเ้กดิการกระทบกระเทอืนต่อการปกครองของเจา้เมอืงทัง้ ๗ หวัเมอืง ทัง้นี้

เนื่องจากว่าพระองคท์รงมพีระราชประสงคท์ีจ่ะสรา้งเอกภาพใหแ้กป่ระเทศ ทรงใหเ้ลกิการแยกการปกครอง

ตามเชือ้ชาตทิีป่รากฏในเมอืงประเทศราชต่างๆ เพือ่รวมอาํนาจการปกครองทัว่ประเทศมาอยูภ่ายใตก้ารบงัคบั

บญัชาของกระทรวงมหาดไทย และใหร้าษฎรไดม้สีว่นรว่มในการปกครองโดยการกระจายระบบการบรหิาร

ไปสูท่อ้งถิน่ตามแบบเทศาภบิาล 

ปี พ.ศ. ๒๔๓๙ ไดต้ัง้มณฑลนครศรธีรรมราชขึน้เป็นมณฑลแรกในภาคใต ้ มอีาํนาจหน้าที่

ปกครองหวัเมอืง ๑๐ เมอืง คอื เมอืงนครศรธีรรมราช พทัลงุ สงขลา ตานี ยะหริง่ สายบรุ ีหนองจกิ ยะลา ระ

แงะ และรามนัห ์

ปี พ.ศ. ๒๔๔๙ ทรงพระกรณุาโปรดใหแ้ยกหวัเมอืงทัง้ ๗ ออกจากมณฑลนครศรธีรรมราชมาตัง้

เป็นมณฑลปตัตานี พรอ้มทัง้เปลีย่นฐานะเมอืงเป็นอาํเภอและจงัหวดั 

ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ยบุเลกิมณฑลปตัตานี เนื่องจากภาวะเศรษฐกจิของประเทศตกตํ่า รฐับาลจาํตอ้ง

ตดัทอนรายจ่ายใหน้้อยลงเพือ่รกัษาเสถยีรภาพทางการคลงัของประเทศไว ้

การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 
ภายหลงัการเปลีย่นแปลงระบบการปกครองประเทศมาเป็นระบอบประชาธปิไตยนัน้ 

พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารแหง่ราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ ไดจ้ดัระเบยีบบรหิารราชการสว่น

ภมูภิาคออกเป็นจงัหวดัและอาํเภอ ใหจ้งัหวดัมฐีานะเป็นหน่วยบรหิารราชการแผน่ดนิ มขีา้หลวงประจาํจงัหวดั

และกรรมการจงัหวดัเป็นผูบ้รหิาร กอ่นสมยัเปลีย่นการปกครองนอกจากจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็น

จงัหวดัและอาํเภอแลว้ ยงัแบ่งเขตการปกครองออกเป็นมณฑลอกีดว้ย ดงันัน้เมือ่ไดม้กีารประกาศใช้

พระราชบญัญตัริะเบยีบ  ราชการบรหิารแหง่ราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จงึไดย้กเลกิมณฑลเสยี สาเหตุ

ทีย่กเลกิมณฑลน่าจะเนื่องจาก 



 

 

๔ 

๑. การคมนาคมสือ่สารมคีวามสะดวกและรวดเรว็ขึน้กว่าแต่กอ่น สามารถทีจ่ะสัง่การและตรวจ

ตราสอดสอ่งไดท้ัว่ถงึ 

๒. เพือ่ความประหยดั ลดคา่ใชจ้า่ยของประเทศใหน้้อยลง 

๓. เนื่องดว้ยเหน็ว่า การดาํเนินงานของหน่วยงานมณฑลซํ้าซอ้นกบัหน่วยงานจงัหวดัอนั

กอ่ใหเ้กดิความล่าชา้ไมค่ล่องตวัเทา่ทีค่วร 

๔. รฐับาลในสมยัเปลีย่นการปกครองใหม่ๆ  มนีโยบายทีจ่ะใหอ้าํนาจแกส่ว่นภมูภิาคยิง่ขึน้ และ

การทีย่บุเลกิมณฑลกเ็พือ่ใหจ้งัหวดัมอีาํนาจเพิม่ขึน้นัน่เอง 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รฐับาลไดอ้อกพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิอกีนยัหนึ่ง 

อนัมผีลใหใ้นสว่นทีเ่กีย่วกบัจงัหวดัมกีารเปลีย่นเปลงไปจากเดมิ ดงันี้ 

๑. จงัหวดัมฐีานะเป็นนิตบิุคคล แต่จงัหวดัตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชอาณาจกัร

สยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จงัหวดัมไิดม้ฐีานะเป็นนิตบิุคคล 

๒. อาํนาจในการบรหิารจงัหวดัแต่เดมินัน้ตกอยูก่บัคณะบุคคลคอื คณะกรรมการจงัหวดั ได้

เปลีย่นมาอยูก่บับุคคลเพยีงคนเดยีว คอื ผูว้่าราชการจงัหวดั 

๓. คณะกรรมการจงัหวดัแต่เดมิมฐีานะเป็นผูม้อีาํนาจหน้าทีบ่รหิารราชการแผน่ดนิจงัหวดั ได้

กลายเป็นคณะเจา้หน้าทีป่รกึษาของผูว้่าราชการจงัหวดั 

ต่อมาไดม้กีารแกไ้ขปรบัปรงุกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิตามประกาศของ

คณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๑๘ ลงวนัที ่๒๙ กนัยายน ๒๕๐๕ โดยจดัระเบยีบบรหิารสว่นภมูภิาคเป็น 

๑. จงัหวดั 

๒. อาํเภอ 

จงัหวดันัน้ไดร้วมทอ้งทีห่ลายๆ อาํเภอตัง้ขึน้เป็นจงัหวดั มฐีานะเป็นนิตบิุคคล การตัง้ ยบุและ

เปลีย่นแปลงเขตจงัหวดัใหต้ราเป็นพระราชบญัญตั ิ และใหม้คีณะกรรมการจงัหวดัเป็นทีป่รกึษาของผูว้่า      

ราชการจงัหวดัในการบรหิารแผน่ดนิในจงัหวดันัน้ๆ 
  

  ท่ีมา : ประวตัมิหาดไทยสว่นภมูภิาค จงัหวดัปตัตานี.กรุงเทพฯ.บางกอกสาสน์,๒๕๒๘ 

                                            


	การจัดรูปการปกครองในสมัยปัจจุบัน

