
ประวติัศาสตรจ์งัหวดันราธิวาส 

                  ประวตัเิมอืงนราธวิาส เดมิมฐีานะเป็นเพยีงอ าเภอหน่ึง เรยีกวา่ อ าเภอบางนรา ขึน้อยูก่บั
เมอืงสายบรุ ีต่อมาไดโ้อนไปขึน้กบัเมอืงระแงะ ดงันัน้การทีจ่ะทราบถงึประวตัคิวามเป็นมาของเมอืง 
นราธวิาส จะตอ้งกล่าวถงึเรือ่งราวของเมอืงปตัตานี เมอืงสายบุรแีละเมอืงระแงะ ซึง่เป็นบรเิวณหวัเมอืง 
เป็นล าดบัตดิต่อกนัไป 
                  ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รชักาลที ่๑ แห่งกรุงรตันโกสนิทร ์ไดม้ี
รบัสัง่ใหก้รมพระราชวงับวรมหาสุรสงิหนาท ยกกองทพัหลวงลงมาปกัษ์ใต ้เพื่อปราบปรามขา้ศกึทีย่ก
เขา้มารกุรานพระราชอาณาเขตทางใต ้เมือ่ขา้ศกึแตกพ่ายหนีไปหมดแลว้จงึไดเ้สดจ็ไปประทบั ณ เมอืง
สงขลา แลว้ไดม้รีบัสัง่ออกไปถงึหวัเมอืงมลายทูัง้หลาย ซึง่เคยเป็นเมอืงขึน้กบักรุงศรอียุธยามาแต่ก่อน
ใหม้าอ่อนน้อมเหมอืนดงัเดมิ 
                  พระยาไทรบรุ ีพระยาตรงักานู ยอมอ่อนน้อมโดยด ีแต่พระยาปตัตานีตัง้แขง็เมอืงไม่ยอม
อ่อนน้อม จงึไดร้บัสัง่ใหย้กกองทพัลงไปตเีมอืงปตัตานี เมือ่ พ.ศ. ๒๓๓๒ 
                  เมื่อไดเ้มอืงปตัตานีแลว้ กโ็ปรดเกลา้พระราชทานตราตัง้ใหพ้ระยาสงขลา (บุญฮุย) เป็น
พระยาปตัตานี และใหอ้ยูใ่นความก ากบัดแูลของเมอืงสงขลาต่อไป และตัง้ใหเ้ป็นเมอืงตร ีขึน้อยู่กบักรุง
รตันโกสนิทรโ์ดยตรง ในระหว่างทีพ่ระยาปตัตานี (ขวญัซา้ย) ว่าราชการเมอืงปตัตานีอยู่นัน้ บา้นเมอืง
สงบเรยีบรอ้ยเป็นปกตสิขุตลอดมา 
                  ครัน้ต่อมาเมื่อพระยาปตัตานี  (ขวญัซ้าย) ถงึแก่กรรมลง โปรดเกล้าฯ ใหน้ายพ่าย    
น้องชายของพระยาปตัตานี (ขวญัซา้ย) ขึน้วา่ราชการเป็นพระยาปตัตานีและแต่งตัง้ใหน้ายยิม้ซา้ย บตุร 
พระยาปตัตานี (ขวญัซา้ย)  เป็นหลวงสวสัดภิกัด ีผูช้่วยราชการเมอืงปตัตานี และไดย้า้ยทีว่่าการเมอืง
ปตัตานีจากบา้นมะนา (อ่าวนาเกลอื) ไปตัง้ทีบ่า้นยาม ู
                  ในระหว่างนัน้พวกซาเหด็รตันาวงศ์ฯ และพวกโมเซฟได้เริม่ก่อกวนความสงบสุขของ
บา้นเมอืง โดยคบคดิกนัเขา้ปลน้บา้นพระยาปตัตานี (พ่าย) และบา้นหลวงสวสัดภิกัด ี(ยิม้ซา้ย) ผูช้่วย
ราชการเมอืงปตัตานี แต่กไ็ดถ้กูตถีอยหนีไปหลบซ่อนตวัอยูท่ีต่ าบลบา้นกะลาพอ เขตเมอืงสายบรุ ี
                  นอกจากนัน้เมอืงปตัตานีมอีาณาเขตกวา้งขวาง      และมโีจรผูร้า้ยปลน้บา้นเรอืนราษฎร 
ชกุชมุยิง่ขึน้ จนเหลอืก าลงัทีพ่ระยาปตัตานี (พ่าย) จะปราบใหส้งบราบคาบลงไดก้แ็จง้ขอ้ราชการไปยงั
เมอืงสงขลา พระยาสงขลา (เถีอ้นจ๋อง) ออกมาปราบปรามและจดัวางนโยบายแบ่งแยก เมอืงปตัตานี
ออกเป็น ๗ หวัเมอืง เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๕ แล้วทูลเกล้าถวายรายชื่อเมอืงที่แยกออกไปดงันี้ คอื เมอืง
ปตัตานี เมอืงหนองจกิ และเมอืงยะลา เมอืงรามนั เมอืงระแงะ เมอืงสายบรุ ีและเมอืงยะหริง่ 
                  ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใหพ้ระยาอภยัสงคราม กบัพระยาสงขลา (เถี้อนจ๋อง) 
เป็นผูเ้ชญิตราตัง้ออกไปพระราชทานแก่เจา้เมอืงทัง้ ๗ หวัเมอืง ตามรายชือ่ทีจ่ดัไว ้ดงันี้ 
                  ๑. ตัง้ใหต้วนสหุลง   เป็น  พระยาปตัตานี 
 ๒. ตัง้ใหต้วนหนิ  เป็น  พระยาหนองจกิ 
 ๓. ตัง้ใหต้วนยะลอ เป็น  พระยายะลา 
 ๔. ตัง้ใหต้วนหมา่โล่ เป็น  พระยารามนั 



 ๒ 

 ๕. ตัง้ใหห้นิเดะ  เป็น   พระยาระแงะ 
 ๖. ตัง้ใหห้นิดะ  เป็น   พระยาสายบรุ ี
 ๗. ตัง้ใหน้ายพา่ย  เป็น  พระยายะหริง่ 
 ระเบยีบแบบแผนและวธิปีฏบิตัริาชการในสมยันัน้ ส าหนับเมอืงยะหริง่ เมอืงยะลา และ
เมอืงหนองจกิ ใหใ้ชต้ามแบบเมอืงสงขลาทัง้สิน้ ส่วนเมอืงปตัตานี เมอืงสายบุร ีเมอืงระแงะ และเมอืง 
รามนั ใหพ้ระยาสงขลา (เถีย้นเสง็) แต่งตัง้กรรมการออกไประวงัตรวจตราและแนะน าขอ้ราชการอยู่เป็น
ประจ า บา้นเมอืงจงึสงบเรยีบรอ้ยตลอดมา 
                  เมือ่แบง่แยกหวัเมอืงปตัตานีออกเป็น ๗ หวัเมอืง ในครัง้นัน้พระยาระแงะ (หนิเดะ)    ตัง้ 
บา้นเรอืนวา่ราชการอยูท่ีต่ าบลบา้นระแงะ รมิพรมแดนตดิต่อกบัเขตเมอืงกลนัตนั ซึง่เป็นตน้ทางทีจ่ะไป
ยงัโต๊ะโมะ เหมอืงทองค า ส่วนพระยาสายบุร ี(หนิดะ) ตัง้บ้านเรอืนว่าราชการอยู่ที่ต าบลบ้านยีง่อ 
(อ าเภอยีง่อปจัจุบนั)  บา้นเมอืงเป็นปกตสิขุเรยีบรอ้ยอยูห่ลายปี 
                  ต่อมาในแผน่ดนิพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั พระยาปตัตานี (ตวนสหุลง)   
พระยาหนองจกิ (ตวนกะจ)ิ พระยายะลา (ตวนบางกอก) พระยาระแงะ (หนิเดะ) เจ้าเมอืงทัง้ ๔ ได ้   
สมคบร่วมคดิกนัเป็นกบฏขึน้ในแผ่นดนิ โดยรวบรวมก าลงัพลออกตบีา้นพระยายะหริง่ (พ่าย) แลว้เลย
ออกไปตเีมอืงเทพฯ  และเมอืงจะนะ พระยาสงขลา (เถืย้นเสง้) ทราบขา่ว กม็ใีบบอกเขา้ไปยงักรุงเทพฯ 
สมเดจ็พระนัง่เกล้าฯ โปรดเกลา้ใหพ้ระยาเพชรบุร ีเป็นแม่ทพับก ออกมาสมทบช่วยก าลงัเมอืงสงขลา
ออกท าการปราบปรามตัง้แต่เมอืงจะนะ เมอืงเทพฯ ตลอดถงึเมอืงระแงะ ตวัพระยาระแงะ (หนิเดะ) ซึง่
เป็นสมคัรพรรคพวกรว่มคดิกนัเป็นกบฏกบัพระยาปตัตานีนัน้หนีรอดตามจบัไมไ่ด ้
                  พระยาเพชรบรุแีละพระยาสงขลา (เถีย้นเสง้) พจิารณาเหน็วา่ในระหวา่งทีท่ าการรบอยู ่
นัน้ หนิบอส ูชาวบา้นบางปูซึง่พระยายะหริง่แต่งตัง้ใหเ้ป็นกรมการเมอืงยะหริง่ ไดเ้ป็นก าลงัส าคญั และ
ไดท้ าการสูร้บดว้ยความกลา้หาญยิง่ ดว้ยคุณงามความด ีอนันี้ จงึไดร้ ับแต่งตัง้ใหเ้ป็น ผูร้กัษาราชการ
เมอืงระแงะสบืต่อจากพระยาระแงะ (หนิเดะ) ทีห่นีไป และไดย้า้ยทีว่่าราชการ เมอืงระแงะจากบา้นระ
แงะรมิพรมแดนตดิต่อกบัเขตเมอืงกลนัตนัมาตัง้ทีว่า่ราชการเสยีใหม ่ณ ต าบลตนัหยงมสั (อ าเภอระแงะ
ปจัจุบนั)   
                  ต่อมาเมื่อพระยาระแงะ (หนิบอส)ู ถงึแก่กรรมลง โปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ใหต้วนโหนะ บุตร
พระยาระแงะ (หนิบอส)ู วา่ราชการเมอืงระแงะแทน มบีรรดาศกัดิเ์ป็นพระยาครีรีตันพศิาล ตัง้บา้นเรอืน
วา่ราชการเมอืงอยูท่ีบ่า้นพระยาระแงะ (หนิบอส)ู บดิา 
 เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๔ ถงึก าหนดเวลาทีบ่รเิวณ ๗ หวัเมอืงจะต้องน าต้นไม้เงนิต้นไมท้อง 
และเครื่องราชบรรณาการเขา้ไปทูลเกล้าฯ ถวายพระเจ้าแผ่นดนิ ณ กรุงรตันโกสนิทร ์แล้วเจา้เมอืงทัง้ 
๗ ไดเ้ขา้เฝ้าถวายความจงรกัภกัดดีว้ยความพรอ้มเพรยีงกนั พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 
จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานสญัญาบตัรปูนบ าเหน็จความดคีวามชอบให ้และไดใ้ชส้บืต่อ
กนัมาจนกระทัง่ยบุเลอืกการปกครองบรเิวณ ๗ หวัเมอืง ดงันี้ 
 
 



 ๓ 

 
 ๑. เจา้เมอืงปตัตานี “พระยาวชิติภกัด ีศรสีรุวงัษา  รตันาเขตประเทศราช” 
  ๒. เจา้เมอืงหนองจกิ “พระยาเพชรภบิาลนฤเบศร์” วาปีเขตรม์ุจลนิทรน์ฤบดนิทรส์วา-    
มภิกัดิ ์                                      
     ๓. เจา้เมอืงยะลา “พระยาณรงคฤ์ทธิ ์ศรปีระเทศวเิศษวงัษา” 
 ๔. เจ้าเมอืงสายบุรี “พระยาสุรยิสุนทรบวรภกัด ีศรมีหารายา” มตัตาอบัดุล วบิูลย์
ขอบเขตร ์ประเทศมลาย”ู 
 ๕. เจา้เมอืงรามนั “พระยารตันภกัด ีศรรีาชบดนิทร ์สรุนิทรววิงัษา” 
 ๖. เจา้เมอืงยะหริง่ “พระยาพพิธิเสนามาตรดาธบิด ีศรสีรุสงคราม” 
 ๗. เจา้เมอืงระแงะ “พระยาภผูาภกัด ีศรสีวุรรณประเทศ วเิศษวงัษา” 
 ต่อมาทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ประกาศกฎขอ้บงัคบัส าหรบัปกครองบรเิวณ ๗ หวัเมอืง 
เมือ่วนัที ่๑๐ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๔๔ ทรงใหย้กเลกิการปกครองแบบเก่าเสยีเพราะการแบ่งเขตแขวงการ
ปกครองและต าแหน่งหน้าทีร่าชการในหวัเมอืงทัง้ ๗ ยงักา้วก่ายกนัอยู่หลายอย่าง หลายประการ จงึได้
วางระเบยีบแบบแผนการปกครองและต าแหน่งหน้าที่ราชการให้เป็นระเบยีบตามสมควรแก่การสมยั 
โดยใหห้วัเมอืงทัง้ ๗ คงเป็นเมอืงอยู่ตามเดมิ และใหพ้ระยาเมอืงเป็นผูร้กัษาราชการต่างพระเนตรพระ
กรรณ มกีองบญัชาการเมอืงให้พระยาเมอืงเป็นหวัหน้าปลดัเมอืง ยกกระบดัเมอืง และผู้ช่วยราชการ
เมอืง รวม ๔ ต าแหน่ง รองตามล าดบั นอกนัน้ใหม้กีรมการชัน้รองเสมยีนพนกังานตามสมควร เพื่อให้
ราชการบ้านเมืองเป็นไปโดยสะดวกดีและอาณาประชาราษฎร์มีความอยู่เย็นเป็นสุข โดยมิให้
กระทบกระเทอืนต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และสิง่ทีง่ามทัง้หลายในหวัเมอืงเหล่านัน้แต่ประการใด 
     ส าหรบัการตรวจตราแนะน าข้อราชการเมืองทัง้ปวง ให้เป็นหน้าที่ของข้าหลวงใหญ่ 
ประจ าบรเิวณ ๗ หวัเมอืง คนหนึ่งมหีน้าทีอ่อกแนะน าขอ้ราชการเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของท้อง
ตรากรงุเทพฯ และสอดคลอ้งกบัค าสัง่ของขา้หลวงเทศาภบิาลมณฑลนครศรธีรรมราชอกีดว้ย 
 พระยาเมอืงทีร่บัราชการสนองพระเดชพระคณุดว้ยด ีกท็รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ พระ- 
ราชทานผลประโยชน์ให้พอเลี้ยงชพีและรกัษาบรรดาศกัดิต์ามสมควรแก่ต าแหน่ง และพระราชทาน
ผลประโยชน์ทีเ่กบ็ไดเ้พือ่หกัคา่ใชจ้่ายไวเ้ป็นเงนิส าหรบับ ารงุบา้นเมอืงเป็นปีๆ ไป แลว้อกีส่วนหนึ่งดว้ย 
ถ้าต้องออกจากราชการในหน้าทีด่ว้ยเหตุผลทุพพลภาพ ด้วยเหตุประการหนึ่งประการใดกด็ ีจะไดร้บั
พระราชทานเบีย้เลีย้งบ านาญอกีต่อไป 
 เรื่องการศาล จดัใหม้ศีาลเป็น ๓ ชัน้ คอื ศาลบรเิวณ ศาลเมอืง ศาลแขวง มผีูพ้พิากษา
ส าหรบัศาลเหล่านัน้พจิารณาคดตีามพระราชก าหนดกฎหมาย เวน้แต่คดแีพ่งทีเ่กีย่วกบัครอบครวัและ
มรดก ซึ่งอิสลามิกชนเป็นโจทก์และจ าเลย หรือเป็นจ าเลยให้ใช้กฎหมายอิสลามแทนบทบญัญัติ
กฎหมายแพ่งพาณิชย ์เวน้แต่บทบญัญตัวิ่าดว้ยอายุความมรดกยงัคงตอ้งใชป้ระมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชยบ์งัคบั 
 
 



 ๔ 

 
 การใชก้ฎหมายอสิลามในการพจิารณาพพิากษาอรรถคดีดงักล่าวตามขอ้บงัคบัส าหรบั
การปกครองบรเิวณ ๗ หวัเมอืง ร.ศ. ๑๒๐ เรยีกตุลาการต าแหน่งนี้ว่า “โต๊ะกาลี” ต่อมาจงึได้มี
ขอ้ก าหนดไวใ้นศาลตรากระทรวงยตุธิรรม ลงวนัที ่๑๔ กนัยายน ๒๔๖๐ เรยีกต าแหน่งนี้ว่า “ดาโต๊ะยุต-ิ
ธรรม” เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัต าแหน่ง “เสนายุตธิรรม” ในมณฑลพายบั ดาโต๊ะยุตธิรรมเป็นผูรู้แ้ละเป็นที่
นบัถอืของอสิลามกิชนเป็นผูพ้พิากษาตามกฎหมายอสิลาม 
 ต่อมาได้มีการประกาศพระบรมราชโองการ ให้จัดตัง้มณฑลปตัตานีเมื่อวันที่ ๒๗ 
กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๔๔๙   มสีาระส าคญัวา่  แต่ก่อนมาจนถงึเวลาน้ีบรเิวณ  ๗ หวัเมอืง มขีา้หลวงใหญ่ 
ปกครองขึน้อยูก่บัขา้หลวงเทศาภบิาลมณฑลนครศรธีรรมราช ทรงพระต าหนิเหน็วา่ทุกวนันี้ การคา้ขาย
ในบรเิวณ ๗ หวัเมอืง เจรญิขึน้มากและการไปมาถงึกรงุเทพฯ กส็ะดวกกว่าแต่ก่อน ประกอบกบับรเิวณ 
๗ หวัเมอืงมทีอ้งทีก่วา้งขวางและมจี านวนผูค้นมากขึน้ สมควรจะแยกออกเป็นมณฑลหนึ่งต่างหาก ให้
สะดวกแก่ราชการ และจะท านุบ ารุงบา้นเมอืงใหเ้จรญิยิง่ขึน้กว่าแต่ก่อนได ้จงึแยกบรเิวณ ๗ หวัเมอืง
ออกมาจากมณฑลเทศาภบิาลอกีมณฑลหน่ึง เรยีกวา่ “มณฑลปตัตานี ” ใหพ้ระยาศกัดิเ์สนีเป็นขา้หลวง
เทศาภบิาล ส าเรจ็ราชการมณฑลปตัตานี 
 ในมณฑลปตัตานีมเีมอืงทีเ่ขา้มารวม ๔ เมอืง คอื เมอืงปตัตานี (รวมเมอืงหนองจกิ ยะริง่ 
และเมอืงปตัตานี) เมอืงยะลา (รวมเมอืงรามนัและเมอืงยะลา) เมอืงสายบรุแีละเมอืงระแงะ 
 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๐ ไดย้า้ยทีว่่าราชการเมอืงระแงะจากต าบลบา้นตนัหยงมสัมาตัง้ที่
บา้นมะนารอ (บางมะนาวปจัจุบนั) อ าเภอบางนรา ส่วนทอ้งทีเ่มอืงระแงะ  และยกฐานะอ าเภอบางนรา
ขึน้เป็นเมอืงบางนรา มอี าเภอในเขตปกครอง คอื อ าเภอบางนรา อ าเภอตนัหยงมสั กิง่อ าเภอยะบะ 
อ าเภอสไุหงปาด ีกิง่อ าเภอโต๊ะโมะ  
 ครัน้ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั ไดเ้สดจ็พระพาสมณฑลปกัษ์ใต ้เมื่อ
เสดจ็มาถงึเมอืงบางนราทรงพระราชทานพระแสงราชศตัราแก่เมอืงบางนราและทรงด ารเิหน็ว่าบางนรา
นัน้เป็นชื่อต าบลบ้านและควรที่จะมชีื่อเมอืงไว้เป็นหลกัฐานสบืไป  จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
เปลีย่นชือ่เมอืงบางนราเป็นเมอืงนราธวิาส ตัง้แต่วนัที ่๑๐ มถิุนายน พ.ศ. ๒๔๕๘ 
 ในปี พ.ศ. ๒๔๖๕ ได้มกีารปรบัปรุงระเบยีบบรหิารราชการส่วนภูมภิาคครัง้ใหญ่ให ้
เปลีย่นชือ่เมอืงเป็นจงัหวดั ฉะนัน้ เมอืงนราธวิาส จงึเปลีย่นชือ่มาเป็นจงัหวดันราธวิาส ดงัเชน่ปจัจุบนัน้ี 
 ต่อมาในรชัสมยัสมเดจ็พระปกเกลา้เจ้าอยู่หวั ทรงพระราชด ารเิหน็ว่าการทีแ่บ่งเขตเป็น
มณฑลและจงัหวดัไวแ้ต่เดมินัน้ เวลานี้การคมนาคมสะดวกขึน้มาพอทีจ่ะรวมการปกครอง บงัคบับญัชา
ใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้แล้ว จงึเป็นการสมควรทีจ่ะยุบมณฑลและจงัหวดัเพื่อประหยดัรายจ่ายของแผ่นดนิ 
จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใหยุ้บเลกิมณฑล ๔ มณฑล จงัหวดั ๙ จงัหวดั เมื่อวนัที ่๑๖ กุมภาพนัธ ์
พ.ศ. ๒๔๗๔  ในการประกาศยุบเลกิมณฑลครัง้น้ี มมีณฑลปตัตานีเป็นมณฑลหน่ึงดว้ย และใหร้วม
จงัหวดัต่างๆ ของมณฑลปตัตานีเขา้ไวใ้นปกครองของมณฑลนครศรธีรรมราช มศีาลารฐัมณฑลตัง้อยู่ที่
จงัหวดัสงขลา 



 ๕ 

 ส่วนจงัหวดัทีป่ระกาศยุบเลกิม ีสายบุรจีงัหวดัหนึ่งดว้ย โดยใหร้วมท้องทีเ่ป็นอ าเภอเขา้
ไว้ในปกครองของจงัหวดัปตัตานี เว้นท้องที่อ าเภอบาเจาะ ให้ขึ้นอยู่ในความปกครองของจงัหวดั
นราธวิาส 
 ครัน้ต่อมา ทอ้งทีอ่ าเภอของจงัหวดันราธวิาส ซึง่เป็นจงัหวดัชายแดนภาคใตม้คีวามเจรญิ
ยิง่ขึน้ กระทรวงมหาดไทยจงึไดป้ระกาศยกฐานะกิง่อ าเภอโต๊ะโมะเป็นอ าเภอแวง้ เมื่อ พ .ศ. ๒๔๘๑  
ประกาศยกฐานะกิง่อ าเภอยะบะ เป็นอ าเภอรอืเสาะ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๒ ประกาศยกฐานะต าบลสุไหงโก – 
ลก  ขึน้เป็นกิง่อ าเภอ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๑ และประกาศยกฐานะเป็นอ าเภอ สุไหงโก-ลก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ 
ประกาศตัง้กิง่อ าเภอศรสีาคร โดยรวมเอาต าบลจากอ าเภอรอืเสาะ ๒ ต าบล คอื ต าบลสากอ และต าบล
ตะมะยงู เมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๗  และยกฐานะเป็นอ าเภอศรสีาคร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกาศตัง้กิง่อ าเภอสุคี
รนิ โดยแยกต าบลมาโมงจากอ าเภอแว้ง แล้วตัง้ต าบลมาโมง ต าบลสุครีนิ และต าบลเกยีร์ เมื่อ พ .ศ. 
๒๕๑๐ ประกาศตัง้กิง่อ าเภอจะแนะ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๕ 
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