จังหวัดยะลา
สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา-สมัยธนบุรี
ดินแดนอันเป็ นทีต่ งั ้ ของจังหวัดยะลาในปจั จุบนั นี้ แต่เดิมจะเป็ นท้องทีบ่ ริเวณหนึ่งในเมือง
ปตั ตานียงั ไม่ได้แยกออกมาเป็ นเมือง ดังนัน้ จึงต้องกล่าวถึงเรือ่ งราวเบือ้ งต้นทีเ่ กีย่ วกับเมืองปตั ตานี
เมืองปตั ตานีมฐี านะเป็ นเมืองประเทศราชของไทยมาตัง้ แต่สมัยกรุงสุโขทัยตลอดจนถึง
สมัยอยุธยาตอนต้น โดย นายโทเม ปิเรส (TOME PIRES) ชาวโปรตุเกสผูเ้ ข้ามาอยูใ่ นมะละกาเมือ่
พุทธศตวรรษที่ ๒๑ ได้บนั ทึกว่า ในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราช (พ.ศ. ๑๙๑๓-๑๙๓๑) พระองค์ทรง
ได้ธดิ าของมุขมนตรีแห่งปตั ตานีคนหนึ่งเป็ นพระสนม ๑ ในฐานะเมืองประเทศราช ปตั ตานีมหี น้าทีส่ ่ง
เครือ่ งราชบรรณาการเข้ามาถวายทุก ๓ ปี ซึง่ ในข้อนี้ ลาลูแบร์ (LA LOUBERE) อัครราชทูตฝรังเศส
่
ซึง่ มากรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ (พ.ศ. ๒๑๙๙-๒๒๓๑) ได้ยนื ยันว่าปตั ตานีตอ้ งส่งต้นไม้
เงินต้นไม้ทองอย่างละต้น เข้ามาถวายพระมหากษัตริยไ์ ทยทุกสามปี ปตั ตานีเป็นเมืองประเทศราชของ
ไทยเรือ่ ยมาจนกระทังกรุ
่ งศรีอยุธยาเสียแก่พม่าใน พ.ศ. ๒๓๑๐ ปตั ตานีจงึ ตัง้ ตนเป็ นอิสระ
ในสมัยธนบุร ี (พ.ศ. ๒๓๑๐-๒๓๒๕) ปตั ตานีได้ส่งเครื่องราชบรรณาการต่อไประยะหนึ่ง
จนถึงปลายสมัยธนบุรซี ง่ึ เกิดความวุ่นวายภายใน ปตั ตานีจงึ เป็ นอิสระอีก
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สมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์

สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๕๒) ทรงโปรดเกล้าฯ
ให้มกี ารปรับปรุงการปกครองหัวเมืองปตั ตานี โดยให้เมืองสงขลาเป็ นผูค้ วบคุมดูแลเมืองปตั ตานี (แต่
เดิมเมืองปตั ตานีอยูใ่ นความดูแลของเมืองนครศรีธรรมราช) นอกจากนี้ได้แบ่งเมืองปตั ตานีออกเป็ น ๗
เมือง คือ ปตั ตานี ยะหริง่ สายบุร ี ยะลา รามัน ระแงะ และหนองจิก จึงนับว่าเมืองยะลาได้แยกมาตัง้ เป็ น
เมืองในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ใน พ.ศ. ๒๓๓๔ ๒
เมืองยะลาเมือ่ แยกออกจากเมืองปตั ตานีแล้วมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับเมืองหนองจิก
ทิศใต้
ตัง้ แต่เขาปะวาหะมะ ไปทางทิศตะวันออก ถึงเขาปะฆะหลอ สะเตาะ
เหนือ บ้านจินแหร จนถึงคลองท่าสาป จดบ้านบันนังสตา
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๑

A TEEUW AND D.K. WYATT. HIKAYAT PATTANI : THE STORY OF PATTANIP. ๕-๖ (อ้างอิงมาจากการ
ปฏิรปู การปกครองมณฑลปตั ตานี โดย สมโชติ อ๋องสกุล หน้า ๓๐–๓๑)
๒
หลักฐานเกีย่ วกับระยะเวลาทีด่ าํ เนินการแบ่งปตั ตานีเป็ น ๗ หัวเมือง ระบุต่างกัน เช่น พงศาวดารเมืองปตั ตานี และ
ั
ั
ตํานานเกีย่ วกับประวัตเิ มืองปตตานี
ระบุว่าการแบ่งปตตานี
เป็ น ๗ เมือง เกิดขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ ๒ ดูรายละเอียด
ั
เพิม่ เติมได้จากการปฏิรปู การปกครองมณฑลปตตานี
โดย สมโชติ อ๋องสกุล หน้า ๔๐

๒
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับเมืองยะหริง่ ตัง้ แต่หมูบ่ า้ นโหละเปาะยาหมิง มีสายนํ้ ายาวไป
จดคลองท่าสาป
ติดต่อเมืองไทรบุร ี มีคลองบ้านบาโงย แขวงเมืองเทพา เป็ นเขตขึน้ ไป
จนถึงบ้านยินงต่อไปจนถึงบ้านเหมาะเหลาะ

ส่วนเจ้าเมืองทีป่ กครองเมืองยะลานัน้ ปรากฏหลักฐานว่าก่อน พ.ศ. ๒๓๖๐ มีต่วนยะลา
เป็ นพระยายะลา โดยตัง้ บ้านเรือนอยูท่ ต่ี ําบลบ้านยะลา ซึง่ นับว่าเป็ นสถานทีต่ งั ้ ตัวเมืองยะลาครัง้ แรก
ต่อมาพระยายะลา (ต่วนยะลา) ถึงแก่กรรม พระยาสงขลา (เถีย้ นเส้ง) ซึง่ ว่าราชการเมืองสงขลา ให้ต่วน
บางกอก ซึง่ เป็ นบุตรพระยายะลา รักษาราชการเมืองยะลา แล้วนําความขึน้ ไปกราบบังคมทูลให้
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าฯ ทรงทราบ ซึง่ ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุ ญาตตาม
ความประสงค์ของพระยาสงขลา และพระราชทานตราตัง้ ให้พระยาสงขลาเชิญออกไปตัง้ ให้ต่วนบางกอก
เป็ นพระยายะลา ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๓๖๐ โดยยังคงว่าราชการอยูบ่ า้ นเจ้าเมืองคนเก่า ไม่ได้ยา้ ยเมืองไป
ทีอ่ ่นื
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนังเกล้
่ าเจ้าอยูห่ วั พระยายะลา (ต่วนบางกอก) ร่วมกับ
พระยาปตั ตานี (ต่วนสุหลง) พี่ พระยาหนองจิก (ต่วนกะจิ) น้อง และพระยาระแงะ (หนิเดะ) คิดกันเป็น
กบฎ โดยตีบา้ นพระยายะหริง่ (พ่าย) แล้วเข้าตีเมืองจะนะ เมืองเทพา พระยาสงขลามีใบบอกเข้ามา
กรุงเทพฯ โปรดเกล้าฯ ให้พระยาเพชรบุรเี ป็ นแม่ทพั ออกไปสมทบช่วยเมืองสงขลา ครัง้ กองทัพพระยา
เพชรบุรอี อกไปถึงเมืองสงขลาก็รวบรวมกําลังสมทบกับกองทัพพระยาสงขลายกออกไปตีตงั ้ แต่เมือง
จะนะ เมืองเทพา ตลอดจนถึงเมืองระแงะ จับพระยาปตั ตานี พระยายะลา พระยาหนองจิก ได้ทต่ี ําบล
บ้านโต๊ะเดะ ในเขตแขวงเมืองระแงะ ส่วนพระยาระแงะหนีไปได้ ในระหว่างนัน้ พระยาสงขลาได้ให้หลวง
สวัสดิ ์ภักดี (ยิม้ ซ้าย) ซึง่ เป็ นผูช้ ่วยราชการเมืองยะหริง่ ไปรักษาราชการเมืองยะลา หลวงสวัสดิ ์ภักดีกไ็ ป
ตัง้ บ้านเรือนอยูท่ ต่ี ําบลวังตระ แขวงเมืองยะลา
เมือ่ หลวงสวัสดิ ์ภักดี ไปเป็ นเจ้าเมืองยะหริง่ แล้ว พระยาสงขลาก็ได้นําตัวนายเมือง ซึง่
เป็ นบุตรพระยายะหริง่ (พ่าย) เข้ากรุงเทพ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราตัง้ ให้นายเมือง
เป็ นพระยายะลา โดยได้รบั พระราชทานนามบรรดาศักดิ ์ว่า พระยาณรงค์ฤทธี ศรีประเทศวิเศษวังษา
(เมือง) ๓ ซึง่ ได้เป็ นเจ้าเมืองยะลาตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๓๙๐ โดยตัง้ บ้านเรือนอยูท่ ต่ี ําบลท่าสาป ซึง่ อยู่รมิ แม่น้ํา
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ (พ.ศ. ๒๓๙๔-๒๔๑๑) ต่วนบาตูปเุ ต้ เป็ นพระ
ยายะลา
ครัง้ ถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ โปรดเกล้าฯ ตัง้ ให้ต่วนกะจิ บุตรพระยา
ยะลา (ต่วนบาตูปเุ ต้) เป็ นเจ้าเมืองยะลา ปรากฏหลักฐานว่าในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้มใี บบอกจากเจ้าเมือง
ยะลาเพื่อแจ้งรายการเก็บภาษีขาเข้ามายังกรุงเทพฯ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๒๙-๒๔๓๒ โดยพระยายะลาได้

๓

บรรดาศักดิ์น้ ีได้ใช้สืบต่อกันเรื่ อยมาจนกระทัง่ ยุบเลิกการปกครองบริ เวณ ๗ หัวเมือง และเปลี่ยนการปกครองเป็ นแบบ
มณฑลเทศาภิบาล ใน พ.ศ. ๒๔๔๙

๓
จัดให้เถ้าแก่แฮและหันเฉียง เป็ นผูเ้ ก็บเงินภาษีขาเข้าทีบ่ า้ นท่าสาปในอัตราร้อยชักสาม ซึง่ ปรากฏว่า มี
ลูกค้าทัง้ ไทย จีน บรรทุกสินค้ามาขายทีท่ ่าสาปอย่างคับคัง่ สําหรับสินค้าทีม่ กี ารซือ้ ขายและเก็บภาษี
ได้แก่ ไม้ขดี ไฟ ผ้าขาว ผ้าลาย ผ้าดํา ธูปจีน เกลือ ด้ายสีต่าง ๆ (สีดาํ ขาว เหลือง) นํ้ามันมะพร้าว
ยาแดง กุง้ แห้ง นํ้าตาล กรวด นํ้าตาลโตนด กะทะเหล็ก ปลาเค็ม ข้าว ๔ จากหลักฐานนี้แสดงให้เห็นว่า
บริเวณบ้านท่าสาปเป็ นทีต่ งั ้ ของเมืองยะลา ซึง่ มีความเจริญและเป็ นย่านการค้าของเมืองยะลาในสมัย
รัชกาลที่ ๕
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การจัดรูปการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิ บาล
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ได้มกี ารปรับปรุงการปกครองส่วนภูมภิ าค
โดยดําเนินการปกครองแบบเทศาภิบาล สําหรับบริเวณ ๗ หัวเมือง ก็ได้ประกาศข้อบังคับสําหรับ
ปกครองบริเวณ ๗ หัวเมือง ร.ศ. ๑๒๐ กําหนดให้บริษทั ๗ หัวเมือง (ประกอบด้วยเมืองปตั ตานี หนอง
จิก ยะหริง่ สายบุร ี ยะลา ระแงะ และรามันห์) มีพระยาเมือง เป็ นผูร้ กั ษาราชการบ้านเมือง แต่ละเมือง
ต่างมีหน่ วยบริหารราชการของตนเอง แต่จะมีขา้ หลวงใหญ่ประจําบริเวณเป็ นผูค้ วบคุมการดําเนินงาน
ทัวไป
่ โดยอยูภ่ ายใต้การดูแลของข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช
ในแต่ละเมืองจะมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็ นอําเภอ ตําบล และหมูบ่ า้ น ดังนัน้ ใน
เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๔ พระยาศักดิ ์เสนี (หนา บุนนาค) ซึง่ เป็ นข้าหลวงใหญ่ประจําบริเวณได้แบ่ง
แต่ละเมืองเป็ นอําเภอต่าง ๆ
๑. เมืองปตั ตานี แบ่งเป็ น ๒ อําเภอ คือ อ.กลางเมืองกับ อ.ยะรัง
๒. เมืองรามัน แบ่งเป็ น ๒ อําเภอ คือ อ.กลางเมืองกับ อ.เบตง
๓. เมืองหนองจิก แบ่งเป็ น ๒ อําเภอ คือ อ.กลางเมืองกับ อ.เมืองเก่า
๔. เมืองสายบุร ี แบ่งเป็ น ๓ อําเภอ คือ อ.กลางเมือง, อ.ยิงอ และ อ.บางนรา
๕. เมืองระแงะ แบ่งเป็ น ๓ อําเภอ คือ อ.กลางเมือง, อ.โต๊ะโมะ และ อ.สุไหงปาดี
๖. เมืองยะหริง่ แบ่งเป็ น ๓ อําเภอ คือ อ.กลางเมือง, อ.ปะนาเระ และ อ.ระเกาะ
๗. เมืองยะลา แบ่งเป็ น ๓ อําเภอ คือ อ.กลางเมือง, อ.ยะหา และ อ.กะลาพอ
แต่ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๕๐ ได้แบ่งเมืองยะลาออกเป็ น ๒ อําเภอ คือ อ.เมืองและ อ. ยะหา ๕
ต่อมาในวันที่ ๒๗ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๔๗ ได้ประกาศตัง้ หัวเมืองทัง้ ๗ เป็ นมณฑล
ปตั ตานี โดยยุบเมืองเล็ก ๆ ลงเหลือ ๔ เมือง คือ
๑) รวมเมืองหนองจิก ยะหริง่ ปตั ตานี ขึน้ เป็ นเมืองปตั ตานี
๒) รวมเมืองรามัน ยะลา ขึน้ เป็ นเมืองยะลา
๓) เมืองสายบุรยี งั คงเป็ นเมืองสายบุร ี (ภายหลังยุบเป็ นตําบลตะลุบนั อําเภอสายบุร)ี
๔) เมืองระแงะยังคงเป็ นเมืองระแงะ (ภายหลังรวมตัง้ เป็ นจังหวัดนราธิวาส)
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๔

กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เอกสารรัชกาลที่ ๕ ม.๒.๑๒ ก/๒๕ ใบบอกเขต ๗ หัวเมือง ร.ศ. ๑๐๕–๑๐๘
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เอกสารรัชกาลที่ ๕ ม.๒.๑/๒ รายชื่อมณฑลและเมืองที่แบ่งการปกครอง
ร.ศ. ๑๒๖

๕

๔
โดยมีพระยาศักดิ ์เสนีเป็ นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลปตั ตานี ซึง่ ได้ปรากฏหลักฐานว่าในปี พ.ศ. ๒๔๕๐
พระยาศักดิ ์เสนีได้ตรวจราชการมณฑลปตั ตานี ซึง่ รวมถึงการตรวจราชการเมืองยะลาด้วย และจาก
รายงานการตรวจราชการทําให้ทราบถึงสภาพของเมืองยะลาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ทัง้ ในด้านการปกครอง
เศรษฐกิจ ตลอดจนปญั หาทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ ในสมัยนัน้ ๖

การจัดรูปการปกครองในสมัยปัจจุบนั

ในปลายปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้ประกาศยุบเลิกมณฑลปตั ตานี ทัง้ นี้ เพราะการคมนาคม
สะดวกขึน้ การดูแลปกครองบังคับบัญชาทําได้รดั กุมยิง่ ขึน้ และเพื่อประหยัดรายจ่ายเงินแผ่นดิน และ
ต่อมาได้มกี ารปรับปรุงการปกครองหัวเมืองตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชอาณาจักรสยาม
พ.ศ. ๒๔๗๖ จัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมภิ าคออกเป็ นจังหวัดและอําเภอ มีขา้ หลวงประจําจังหวัด
และกรมการจังหวัดเป็ นผูบ้ ริหาร จังหวัดยะลาก็เป็ นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยสืบต่อมาจนทุกวันนี้

๖

ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้จาก กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เอกสารรัชกาลที่ ๕ ม.๒.๑๔/๗๓

ทีม่ า : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา. ยะลา : ยะลาการพิมพ์, ๒๕๒๙.

