
จงัหวดัยะลา 
 

สมยัก่อนกรงุศรีอยธุยา-สมยัธนบรีุ 

 

ดนิแดนอนัเป็นทีต่ ัง้ของจงัหวดัยะลาในปจัจบุนัน้ี แต่เดมิจะเป็นทอ้งทีบ่รเิวณหน่ึงในเมอืง

ปตัตานียงัไมไ่ดแ้ยกออกมาเป็นเมอืง ดงันัน้จงึตอ้งกล่าวถงึเรือ่งราวเบือ้งตน้ทีเ่กีย่วกบัเมอืงปตัตานี 

เมอืงปตัตานีมฐีานะเป็นเมอืงประเทศราชของไทยมาตัง้แต่สมยักรงุสุโขทยัตลอดจนถงึ

สมยัอยธุยาตอนตน้ โดย นายโทเม  ปิเรส (TOME  PIRES) ชาวโปรตุเกสผูเ้ขา้มาอยูใ่นมะละกาเมือ่

พุทธศตวรรษที ่๒๑ ไดบ้นัทกึว่า ในสมยัสมเดจ็พระบรมราชาธริาช (พ.ศ. ๑๙๑๓-๑๙๓๑) พระองคท์รง

ไดธ้ดิาของมขุมนตรแีห่งปตัตานีคนหน่ึงเป็นพระสนม16

๑
 ในฐานะเมอืงประเทศราช ปตัตานีมหีน้าทีส่่ง

เครือ่งราชบรรณาการเขา้มาถวายทุก ๓ ปี ซึง่ในขอ้น้ี ลาลแูบร ์ (LA LOUBERE) อคัรราชทตูฝรัง่เศส 

ซึง่มากรงุศรอียธุยาในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์ (พ.ศ. ๒๑๙๙-๒๒๓๑) ไดย้นืยนัว่าปตัตานีตอ้งส่งตน้ไม้

เงนิตน้ไมท้องอย่างละตน้ เขา้มาถวายพระมหากษตัรยิไ์ทยทุกสามปี ปตัตานีเป็นเมอืงประเทศราชของ

ไทยเรือ่ยมาจนกระทัง่กรงุศรอียธุยาเสยีแก่พม่าใน พ.ศ. ๒๓๑๐ ปตัตานีจงึตัง้ตนเป็นอสิระ 

ในสมยัธนบุร ี (พ.ศ. ๒๓๑๐-๒๓๒๕) ปตัตานีไดส้่งเครื่องราชบรรณาการต่อไประยะหน่ึง 

จนถงึปลายสมยัธนบุรซีึง่เกดิความวุ่นวายภายใน  ปตัตานีจงึเป็นอสิระอกี 

 

สมยักรงุรตันโกสินทร ์

สมยัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลก (พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๕๒) ทรงโปรดเกลา้ฯ 

ใหม้กีารปรบัปรุงการปกครองหวัเมอืงปตัตานี โดยใหเ้มอืงสงขลาเป็นผูค้วบคุมดแูลเมอืงปตัตานี (แต่

เดมิเมอืงปตัตานีอยูใ่นความดแูลของเมอืงนครศรธีรรมราช) นอกจากน้ีไดแ้บ่งเมอืงปตัตานีออกเป็น ๗ 

เมอืง คอื ปตัตานี ยะหริง่ สายบุร ียะลา รามนั ระแงะ และหนองจกิ จงึนับว่าเมอืงยะลาไดแ้ยกมาตัง้เป็น

เมอืงในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลก ใน พ.ศ. ๒๓๓๔16

๒
 

เมอืงยะลาเมือ่แยกออกจากเมอืงปตัตานีแลว้มอีาณาเขตดงัน้ี 

ทศิเหนือ  ตดิต่อกบัเมอืงหนองจกิ 

ทศิใต ้ ตัง้แต่เขาปะวาหะมะ ไปทางทศิตะวนัออก ถงึเขาปะฆะหลอ สะเตาะ

เหนือ บา้นจนิแหร จนถงึคลองท่าสาป จดบา้นบนันงัสตา 

๑ A TEEUW AND D.K. WYATT. HIKAYAT PATTANI : THE STORY OF PATTANIP. ๕-๖ (อา้งองิมาจากการ

ปฏริปูการปกครองมณฑลปตัตานี โดย สมโชต ิ อ๋องสกุล หน้า ๓๐–๓๑) 
๒ หลกัฐานเกีย่วกบัระยะเวลาทีด่าํเนินการแบ่งปตัตานีเป็น ๗ หวัเมอืง ระบุต่างกนั เช่น พงศาวดารเมอืงปตัตานี และ

ตํานานเกีย่วกบัประวตัเิมอืงปตัตานี ระบุว่าการแบ่งปตัตานีเป็น ๗ เมอืง เกดิขึน้ในสมยัรชักาลที ่๒ ดรูายละเอยีด

เพิม่เตมิไดจ้ากการปฏริปูการปกครองมณฑลปตัตานี โดย สมโชต ิ อ๋องสกุล หน้า ๔๐ 

                                                        



 ๒ 

ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบัเมอืงยะหริง่ ตัง้แต่หมูบ่า้นโหละเปาะยาหมงิ มสีายน้ํายาวไป

จดคลองท่าสาป 

ทศิตะวนัตก ตดิต่อเมอืงไทรบุร ีมคีลองบา้นบาโงย แขวงเมอืงเทพา เป็นเขตขึน้ไป

จนถงึบา้นยนิงต่อไปจนถงึบา้นเหมาะเหลาะ 

 

ส่วนเจา้เมอืงทีป่กครองเมอืงยะลานัน้ ปรากฏหลกัฐานว่าก่อน พ.ศ. ๒๓๖๐ มต่ีวนยะลา 

เป็นพระยายะลา โดยตัง้บา้นเรอืนอยูท่ีต่ําบลบา้นยะลา ซึง่นบัว่าเป็นสถานทีต่ ัง้ตวัเมอืงยะลาครัง้แรก 

ต่อมาพระยายะลา (ต่วนยะลา) ถงึแก่กรรม พระยาสงขลา (เถีย้นเสง้) ซึง่ว่าราชการเมอืงสงขลา ใหต่้วน

บางกอก ซึง่เป็นบุตรพระยายะลา รกัษาราชการเมอืงยะลา แลว้นําความขึน้ไปกราบบงัคมทลูให ้     

พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้ฯ ทรงทราบ ซึง่ไดโ้ปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตตาม

ความประสงคข์องพระยาสงขลา และพระราชทานตราตัง้ใหพ้ระยาสงขลาเชญิออกไปตัง้ใหต่้วนบางกอก

เป็นพระยายะลา ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๓๖๐ โดยยงัคงว่าราชการอยูบ่า้นเจา้เมอืงคนเก่า ไมไ่ดย้า้ยเมอืงไป   

ทีอ่ื่น 

ต่อมาในสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั พระยายะลา (ต่วนบางกอก) ร่วมกบั

พระยาปตัตานี (ต่วนสุหลง) พี ่พระยาหนองจกิ (ต่วนกะจ)ิ น้อง และพระยาระแงะ (หนิเดะ) คดิกนัเป็น

กบฎ โดยตบีา้นพระยายะหริง่ (พ่าย) แลว้เขา้ตเีมอืงจะนะ เมอืงเทพา พระยาสงขลามใีบบอกเขา้มา

กรงุเทพฯ โปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระยาเพชรบุรเีป็นแมท่พัออกไปสมทบช่วยเมอืงสงขลา ครัง้กองทพัพระยา

เพชรบุรอีอกไปถงึเมอืงสงขลากร็วบรวมกําลงัสมทบกบักองทพัพระยาสงขลายกออกไปตตีัง้แต่เมอืง  

จะนะ เมอืงเทพา ตลอดจนถงึเมอืงระแงะ จบัพระยาปตัตานี พระยายะลา พระยาหนองจกิ ไดท้ีต่ําบล

บา้นโต๊ะเดะ ในเขตแขวงเมอืงระแงะ ส่วนพระยาระแงะหนีไปได ้ในระหว่างนัน้พระยาสงขลาไดใ้หห้ลวง

สวสัดิภ์กัด ี(ยิม้ซา้ย) ซึง่เป็นผูช่้วยราชการเมอืงยะหริง่ไปรกัษาราชการเมอืงยะลา หลวงสวสัดิภ์กัดกีไ็ป

ตัง้บา้นเรอืนอยูท่ีต่ําบลวงัตระ แขวงเมอืงยะลา 

เมือ่หลวงสวสัดิภ์กัด ี ไปเป็นเจา้เมอืงยะหริง่แลว้ พระยาสงขลากไ็ดนํ้าตวันายเมอืง ซึง่

เป็นบุตรพระยายะหริง่ (พ่าย) เขา้กรงุเทพ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานตราตัง้ใหน้ายเมอืง

เป็นพระยายะลา โดยไดร้บัพระราชทานนามบรรดาศกัดิว์่า พระยาณรงคฤ์ทธ ี ศรปีระเทศวเิศษวงัษา 

(เมอืง)
๓
 ซึง่ไดเ้ป็นเจา้เมอืงยะลาตัง้แต่ พ.ศ. ๒๓๙๐ โดยตัง้บา้นเรอืนอยูท่ีต่ําบลท่าสาป ซึง่อยู่รมิแมน้ํ่า 

ในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้ฯ  (พ.ศ. ๒๓๙๔-๒๔๑๑)   ต่วนบาตูปเุต ้เป็นพระ

ยายะลา 

ครัง้ถงึสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้ฯ โปรดเกลา้ฯ ตัง้ใหต่้วนกะจ ิ บุตรพระยา

ยะลา (ต่วนบาตูปเุต)้ เป็นเจา้เมอืงยะลา ปรากฏหลกัฐานว่าในสมยัรชักาลที ่๕ ไดม้ใีบบอกจากเจา้เมอืง

ยะลาเพื่อแจง้รายการเกบ็ภาษขีาเขา้มายงักรงุเทพฯ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๒๙-๒๔๓๒ โดยพระยายะลาได้

๓ บรรดาศกัด์ิน้ีไดใ้ชสื้บต่อกนัเร่ือยมาจนกระทัง่ยบุเลิกการปกครองบริเวณ ๗ หวัเมือง และเปล่ียนการปกครองเป็นแบบ

มณฑลเทศาภิบาล ใน พ.ศ. ๒๔๔๙ 

                                                        



 ๓ 

จดัใหเ้ถา้แก่แฮและหนัเฉียง เป็นผูเ้กบ็เงนิภาษขีาเขา้ทีบ่า้นท่าสาปในอตัรารอ้ยชกัสาม ซึง่ปรากฏว่า มี

ลกูคา้ทัง้ไทย จนี บรรทุกสนิคา้มาขายทีท่่าสาปอย่างคบัคัง่ สาํหรบัสนิคา้ทีม่กีารซือ้ขายและเกบ็ภาษ ี

ไดแ้ก่ ไมข้ดีไฟ ผา้ขาว ผา้ลาย ผา้ดํา ธปูจนี เกลอื ดา้ยสต่ีาง ๆ (สดีาํ ขาว เหลอืง) น้ํามนัมะพรา้ว    

ยาแดง กุง้แหง้ น้ําตาล กรวด น้ําตาลโตนด กะทะเหลก็ ปลาเคม็ ขา้ว16

๔
 จากหลกัฐานน้ีแสดงใหเ้หน็ว่า

บรเิวณบา้นท่าสาปเป็นทีต่ ัง้ของเมอืงยะลา ซึง่มคีวามเจรญิและเป็นยา่นการคา้ของเมอืงยะลาในสมยั 

รชักาลที ่๕ 

การจดัรปูการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาล 

ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้ฯ ไดม้กีารปรบัปรงุการปกครองส่วนภูมภิาค 

โดยดาํเนินการปกครองแบบเทศาภบิาล สาํหรบับรเิวณ ๗ หวัเมอืง กไ็ดป้ระกาศขอ้บงัคบัสาํหรบั     

ปกครองบรเิวณ ๗ หวัเมอืง ร.ศ. ๑๒๐ กําหนดใหบ้รษิทั ๗ หวัเมอืง (ประกอบดว้ยเมอืงปตัตานี หนอง

จกิ ยะหริง่ สายบุร ี ยะลา ระแงะ และรามนัห)์ มพีระยาเมอืง เป็นผูร้กัษาราชการบา้นเมอืง แต่ละเมอืง

ต่างมหีน่วยบรหิารราชการของตนเอง แต่จะมขีา้หลวงใหญ่ประจาํบรเิวณเป็นผูค้วบคุมการดาํเนินงาน

ทัว่ไป โดยอยูภ่ายใตก้ารดแูลของขา้หลวงเทศาภบิาลมณฑลนครศรธีรรมราช 

ในแต่ละเมอืงจะมกีารแบ่งเขตการปกครองออกเป็นอําเภอ ตําบล และหมูบ่า้น ดงันัน้ใน

เดอืนมนีาคม พ.ศ. ๒๔๔๔ พระยาศกัดิเ์สนี (หนา  บุนนาค) ซึง่เป็นขา้หลวงใหญ่ประจาํบรเิวณไดแ้บ่ง

แต่ละเมอืงเป็นอําเภอต่าง ๆ  

๑. เมอืงปตัตานี แบ่งเป็น ๒ อําเภอ คอื อ.กลางเมอืงกบั อ.ยะรงั 

๒. เมอืงรามนั แบ่งเป็น ๒ อําเภอ คอื อ.กลางเมอืงกบั อ.เบตง 

๓. เมอืงหนองจกิ แบ่งเป็น ๒ อําเภอ คอื อ.กลางเมอืงกบั อ.เมอืงเก่า 

๔. เมอืงสายบุร ีแบ่งเป็น ๓ อําเภอ คอื อ.กลางเมอืง, อ.ยงิอ และ อ.บางนรา 

๕. เมอืงระแงะ แบ่งเป็น ๓ อําเภอ คอื อ.กลางเมอืง, อ.โต๊ะโมะ และ อ.สุไหงปาด ี

๖. เมอืงยะหริง่ แบ่งเป็น ๓ อําเภอ คอื อ.กลางเมอืง, อ.ปะนาเระ และ อ.ระเกาะ 

๗. เมอืงยะลา แบ่งเป็น ๓ อําเภอ คอื อ.กลางเมอืง, อ.ยะหา และ อ.กะลาพอ 

แต่ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๕๐ ไดแ้บ่งเมอืงยะลาออกเป็น ๒ อาํเภอ คอื อ.เมอืงและ อ. ยะหา16

๕
 

ต่อมาในวนัที ่ ๒๗ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๔๗ ไดป้ระกาศตัง้หวัเมอืงทัง้ ๗ เป็นมณฑล

ปตัตานี โดยยุบเมอืงเลก็ ๆ ลงเหลอื ๔ เมอืง คอื  

๑) รวมเมอืงหนองจกิ ยะหริง่ ปตัตานี ขึน้เป็นเมอืงปตัตานี 

๒) รวมเมอืงรามนั ยะลา ขึน้เป็นเมอืงยะลา 

๓) เมอืงสายบุรยีงัคงเป็นเมอืงสายบุร ี(ภายหลงัยบุเป็นตําบลตะลุบนั อําเภอสายบุร)ี 

๔) เมอืงระแงะยงัคงเป็นเมอืงระแงะ (ภายหลงัรวมตัง้เป็นจงัหวดันราธวิาส)  

๔ กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เอกสารรัชกาลท่ี ๕ ม.๒.๑๒ ก/๒๕ ใบบอกเขต ๗ หวัเมือง ร.ศ. ๑๐๕–๑๐๘ 
๕ กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เอกสารรัชกาลท่ี ๕ ม.๒.๑/๒ รายช่ือมณฑลและเมืองท่ีแบ่งการปกครอง            

ร.ศ. ๑๒๖ 

                                                        



 ๔ 

โดยมพีระยาศกัดิเ์สนีเป็นขา้หลวงเทศาภบิาลมณฑลปตัตานี ซึง่ไดป้รากฏหลกัฐานว่าในปี พ.ศ. ๒๔๕๐ 

พระยาศกัดิเ์สนีไดต้รวจราชการมณฑลปตัตานี ซึง่รวมถงึการตรวจราชการเมอืงยะลาดว้ย และจาก  

รายงานการตรวจราชการทําใหท้ราบถงึสภาพของเมอืงยะลาในสมยัรชักาลที ่ ๕ ทัง้ในดา้นการปกครอง

เศรษฐกจิ ตลอดจนปญัหาทางสงัคมทีเ่กดิขึน้ในสมยันัน้
๖
 

การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 

ในปลายปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ไดป้ระกาศยบุเลกิมณฑลปตัตานี ทัง้น้ี เพราะการคมนาคม

สะดวกขึน้การดแูลปกครองบงัคบับญัชาทาํไดร้ดักุมยิง่ขึน้ และเพื่อประหยดัรายจ่ายเงนิแผ่นดนิ และ

ต่อมาไดม้กีารปรบัปรงุการปกครองหวัเมอืงตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชอาณาจกัรสยาม 

พ.ศ. ๒๔๗๖ จดัระเบยีบราชการบรหิารส่วนภมูภิาคออกเป็นจงัหวดัและอําเภอ มขีา้หลวงประจาํจงัหวดั

และกรมการจงัหวดัเป็นผูบ้รหิาร จงัหวดัยะลากเ็ป็นจงัหวดัหน่ึงของประเทศไทยสบืต่อมาจนทุกวนัน้ี 

 

 

 

 
๖
ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้าก กองจดหมายเหตุแหง่ชาต ิกรมศลิปากร เอกสารรชักาลที ่๕ ม.๒.๑๔/๗๓ 

 

 

 

 

 

ทีม่า : ประวติัมหาดไทยส่วนภมิูภาคจงัหวดัยะลา. ยะลา : ยะลาการพมิพ,์ ๒๕๒๙. 

 


