ประวัติเมืองยะลาและเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ประวัติเมืองยะลา
เริ่มแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ยะลาเป็นส่วนหนึ่งของเมืองปัตตานี ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้มกี ารปรับปรุงการปกครองส่วนภูมภิ าคใหม่
เป็นการปกครองแบบเทศาภิบาลและได้ออกประกาศข้อบังคับสาหรับการปกครอง 7 หัวเมือง ร.ศ.
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ซึ่งประกอบด้วย เมืองปัตตานี หนองจิก ยะหริ่ง สายบุรี ยะลา ระแงะ และเมืองรามัน ซึ่งใน

แต่ละเมืองมี พระยาเมืองเป็นผู้รักษาราชการ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑล
นครศรีธรรมราช แต่ละเมืองจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็นอาเภอ ตาบล และหมูบ่ ้าน
พ.ศ.

2447 ประกาศตัง้ มณฑลปัตตานีข้นึ ดูแลหัวเมืองทั้ง 7 แทนมณฑลนครศรีธรรมราช

และให้ยุบเมืองเหลือแค่ 4 เมือง ได้แก่ เมืองปัตตานี ยะลา สายบุรี และเมืองระแงะ
พ.ศ.

2450 เมืองยะลาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 อาเภอ คือ อาเภอเมือง และอาเภอ

ยะหา
พ.ศ.

2475 ได้ประกาศยกเลิกมณฑลปัตตานี

พ.ศ.

2476 เมืองยะลาถูกเปลี่ยนเป็นจังหวัดยะลา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2476 เรื่องการจัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาคออกเป็นจังหวัด เป็น
อาเภอ และให้มีขา้ หลวงประจาจังหวัดและกรมการจังหวัดเป็นผู้บริหารราชการ
คาว่า “ยะลา” มาจากภาษาพื้นเมืองเดิมว่า “ยาลอ” ซึ่งแปลว่า “แห” มีเครื่องหมายประจา
จังหวัดเป็นรูปเหมือนเร่ดีบุก สัตว์ประจาจังหวัด คือ ช้างเผือก ต้นไม้ประจาจังหวัด คือต้นหลาวชะโอน

ดอกไม้ประจาจังหวัด คือดอกพิกุล เป็นจังหวัดที่เทศบาลมีการจัดวางผังเมืองแบบใยแมงมุมที่สวยที่สุด
ของประเทศไทยและ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดความสะอาด 3 ปี ซ้อน ระหว่าง พ.ศ. 2528 –
2530 และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลนครยะลา ในปี พ.ศ. 2538 ในปี พ.ศ.2540 ได้รับการ
คัดเลือกจากองค์การอนามัยโลกให้เป็น

1 ใน 5 เมือง ของประเทศไทยในโครงการเมืองน่าอยู่ทั่ว

โลก
ประวัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ตาบลสะเตงนอกเป็น

1 ใน 14 ตาบลของอาเภอเมืองยะลา โดยมีพ้ืนที่ตงั้ อยู่รอบตัวเมืองยะลา

มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ มีภูเขาบ้าง เดิมพืน้ ที่ของตัวเมืองยะลา มีชื่อเรียกว่า “สะเตง” และ
พืน้ ที่กว้างใหญ่มาก ยากแก่การปกครอง ทางราชการจึงแบ่งพืน้ ที่ของตาบลสะเตงนอกออกเป็นสอง
ส่วน ส่วนที่อยู่ในวงข้างในมีชื่อเรียกว่า “สะเตง” ส่วนพืน้ ที่ที่ได้แบ่งออกจากสะเตงที่อยู่วงนอก เรียกว่า
“สะเตงนอก” เดิมสะเตงนอกมีเพียง 5 หมูบ่ ้าน ได้แก่ หมูท่ ี่ 1, 2, 3, 4, 5 ซึ่งต่อมาได้แยก หมู่ที่ 6
จากหมู่ที่ 4 และแยกครั้งถัดมา คือหมูท่ ี่ 7 ซึ่งแยกจากหมู่ที่ 3 และได้แยกพร้อมกันอีก 3 หมูบ่ ้าน คือ
หมูท่ ี่ 8 แยกจากหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 และหมูท่ ี่ 10 แยกจากหมู่ที่ 4 และครั้งสุดท้ายจนถึงปัจจุบันแยก
พร้อมกัน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 11 แยกจากหมู่ที่ 5 หมูท่ ี่12 แยกจากหมู่ที่ 6 และหมูท่ ี่ 13 ได้แยก
จากหมู่ที่ 7 ปัจจุบันมีทั้งหมด 13 หมูบ่ ้าน
หมูท่ ี่ 1 บ้านเบอร์เส้ง เบอร์เส้งเป็นภาษามลายูท้องถิ่น แปลว่า มิตรภาพ หรือเพื่อน หมายถึง
มิตรภาพและความมีน้าใจ ที่มีต่อคนเดินทาง ทาให้ผู้ที่เดินทางมาจากถิ่นอื่นมาลงหลักสร้างถิ่นฐานอยู่
ในบริเวณนี้ เมื่อมีการตัง้ ชื่อหมู่บ้านจึงตัง้ ชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านเบอร์เส้ง”
หมู่ที่

2 บ้านมลายูบางกอก ดัง้ เดิมเป็นชุมชนของชาวมุสลิมที่เดินทางมาจากเมืองกรุงเทพ หรือ

ที่เรียกว่าบางกอก มาจับจองที่ดิน สร้างหลักปักฐาน สร้างครอบครัว ในพืน้ ที่แห่งนี้ โดยอาชีพโดยส่วน
ใหญ่จะเป็นอาชีพค้าขาย จึงเรียกหมู่บ้านแห่งนีว้ ่า “บ้านมลายูบางกอก” ซึ่งหมายถึงชาวมุสลิมที่มาจาก
กรุงเทพ
หมู่ที่

3 บ้านเปาะยานิ มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาจากผู้เฒ่าผูแ้ ก่ในชุมชนเกี่ยวกับที่มาของบ้าน

เปาะยานิว่า ในสมัยโบราณมีวญ
ิ ญาณนักรบ 2 คน ชื่อยานะ เป็นพี่ และยานิซึ่งเป็นน้อง โดยวิญญาณ
ของ ยานะสันนิษฐานว่าอยู่บริเวณรอยต่อของจังหวัดยะลาและปัตตานี บริเวณอาเภอยะรัง ส่วน
วิญญาณของยานิได้อาศัยอยู่กับตายาย 2 คน ซึ่งปัจจุบันเป็นพืน้ ที่ของหมู่ 3 ตาบลสะเตงนอก
เดิมทียานิได้มาเยี่ยมเยียนตายายทั้งคู่ โดยที่ตายาย ไม่ทราบว่ายานิเป็นวิญญาณ แต่เนื่องจาก
ในบริเวณนั้นไม่มีบ้านคนอาศัยและยานิก็มาหาท่านทั้งสองทุกวัน วันหนึ่งยายได้ซุ่มอยู่หลังต้นไม้ เมื่อ

ยานิมา ยายก็เข้าจับตัวยานิทางด้านหลัง จึงได้รวู้ ่ายานิเป็นวิญญาณ ต่อมยานิจงึ มาอาศัยกับตายาย
โดยตายายได้ให้ยานิช่วยดูแลบ้าน ดูแลรักษาสัตว์เลี้ยง วันหนึ่งตาได้เดินทางไปประเทศมาเลเซีย ยานิ
ตามตาไปด้วย แต่ตาให้ยานิดูแลยาย บ้านเรือนและสัตว์เลี้ยงแทนตา ซึ่งตาได้เสียชีวิตที่ประเทศ
มาเลเซีย ยานิบอกยายและและพาศพของตามาไว้ที่บ้าน เมื่อตาเสียชีวติ แล้วยายจึงวางแผนเพื่อให้ยานิ
ไปอยู่ที่อ่นื เนื่องจากยานิเป็นผูช้ าย จะอยู่ร่วมกันไม่ได้ จึงได้คั่ว ถั่ว งา ข้าวโพด และให้ยานิไปปลูกบน
ภูเขาซึ่งปัจจุบันเป็นบริเวณหมู่ที่ 3 ตาบลสะเตงนอก และกาชับว่าให้ปลูกพืชให้ออกผลก่อนจึงจะ
กลับมาบ้านได้ยานิจึงเฝ้าอยู่บริเวณที่ได้ปลูก ถั่ว งา ข้าวโพด จนถึงปัจจุบันนีย้ านิเป็นที่เคารพบูชาของ
ชาวบ้านในบริเวณนั้น ชาวบ้านมักจะฝากสัตว์เลีย้ งให้ยานิช่วยดูแลอยู่เสมอ หากใครเข้าไปทามาหากิน
ในพืน้ ที่นั้นและไม่นึกถึงยานิ ก็อาจจะมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น เช่น เห็นงูตัวใหญ่ หรืออาจขับรถชน
ต้นไม้ ส่วนสิ่งที่ใช้ในการบูชายานิ หากเป็นชาวมุสลิมจะเป็น โกปี ข้าวเหนียวเหลืองและไก่ย่าง หากเป็น
ชาวจีน เครื่องบูชายานิจะเป็น โกปี โรตีไม่ใส่นมและใบจากยาเส้น ตานานของยานิจึงเป็นที่มาของ
“บ้านเปาะยานิ” หมูท่ ี่ 3
หมูท่ ี่ 4 บ้านนัดโต๊ะโมง เป็นชื่อมาจากตลาดนัดในชุมชนสมัยดั้งเดิม เนื่องจากตลาดนัดดังกล่าว
ได้ตงั้ อยู่ในพืน้ ที่ของนายโต๊ะโมง เจ๊ะบู ผู้ซึ่งได้ทาการบุกเบิกและเข้ามาอยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวเป็น
กลุ่มแรกๆ จึงได้เรียกติดปากกันว่าตลาดนัดโต๊ะโมง เมื่อมีการกาหนดเขตหมู่บ้านจึงใช้ชื่อเป็น “บ้าน
นัดโต๊ะโมง” เป็นชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่

5 บ้านบาโงยบาแด โดยลักษณะทางภูมิศาสตร์ เป็นบาโงยบาแด พื้นที่เป็นเนินเขาเตี้ยๆ

หากช่วงใดเกิดน้าท่วมจะท่วมในบริเวณรอบๆ จะมีพ้ืนที่บริเวณกลางหมูบ่ ้านที่น้าท่วมไม่ถึง ซึ่งภาษา
มลายูเรียกว่า บาโงย และในบริเวณนีจ้ ะมีต้นบาแดอยู่มาก ซึ่งลักษณะต้นเป็นต้นไม้มหี นามและแข็งมาก
ชื่อภาษาไทยที่ชาวบ้านเรียกกันคือ ต้นหนามแท่ง เมื่อรวมกันจึงเรียกว่า “บ้านบาโงยบาแด”
หมู่ที่

6 บ้านพงบูโล๊ะ แยกมาจากหมู่ที่ 4 บ้านนัดโต๊ะโมง ที่มาจากชื่อร้านน้าชาดั้งเดิม ซึ่งใน

ปัจจุบันตั้งอยู่เยือ้ งกับมัสยิดดารุสมุสตากี โดยร้านน้าชานีจ้ ะอยู่ติดกับกอไผ่ ซึ่งภาษามลายู เรียกว่า
พงบูโล๊ะ ซึ่งจะเรียกร้านนีว้ ่า ร้านโกปีพงบูโล๊ะ ต่อมาจึงเรียกสั้นลงเหลือเพียงคาว่า “พงบูโล๊ะ” ซึ่งเดิม
ชุมชนนีช้ าวบ้านจะอาศัยบริเวณบ้านกูแบรายอ ต่อมาเมื่อมีการตัดถนนผ่านบ้านพงบูโล๊ะ เมื่อมีการแยก
ครอบครัว ครัวครัวใหม่ก็จะมาสร้างบ้านในบริเวณบ้านพงบูโล๊ะเนื่องจากมีการคมนาคมที่สะดวก
หมู่ที่

7 บ้านนิบงบารู แยกมาจากหมู่ที่ 3 บ้านเปาะยานิ นิบงบารูเป็นภาษามลายู นิบง แปลว่า

เมือง ส่วนคาว่าบารู แปลว่าใหม่ รวมความว่า เป็นเมืองที่ตั้งขึน้ ใหม่ เดิมที่ดินบริเวณนี้เป็นที่ผืนใหญ่

ต่อมาได้มกี ารจัดสรรที่เพื่อแบ่งขาย โดยผู้ที่จะมาอยู่อาศัย จะจับจองพื้นที่ ที่อยู่ใกล้กับปอเนาะ
ดารุลอูโลม
หมู่ที่

8 บ้านกาปงบูเก๊ะ แยกมาจากหมู่ที่ 1 บ้านเบอร์เส้ง ซึ่งเดิมในพืน้ ที่ หมู่ที่ 8 จะมีชื่อซึ่ง

ชาวบ้านเรียกกันว่า กาปงบูเก๊ะนากอมาโมง ซึ่งมาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ เนื่องจากพืน้ ที่จะเป็นที่
สูง เป็นเนินเขาเตี้ยๆ ซึ่งภาษามลายูท้องถิ่นเรียกว่า บูเก๊ะ และในบริเวณนั้นจะมีต้นขนุนป่าโดยลักษณะ
ของผลจะมีเปลือกหนา ซึ่งจะไม่มเี นือ้ ขนุนที่รับประทานได้ จะมีเฉพาะเปลือกและใยที่หุ้มเมล็ด หากมี
เมล็ดก็จะเป็นเมล็ดลีบ นามารับประทานไม่ได้ ซึ่งเรียกว่า ต้นนากอมาโมง เมื่อมีชาวบ้านมาตั้งชุมชนจึง
เรียกว่ากาปงบูเก๊ะนากอมาโมง ต่อมามีการกร่อนคาจึงเหลือเพียงคาว่า “กาปงบูเก๊ะ”
หมู่ที่

9 บ้านกือแลมะห์ แยกมาจากหมู่ที่ 4 บ้านนัดโต๊ะโมง ชื่อกือแลมะห์ คือชื่อของต้นเสม็ด

ในบริเวณเดิมของ หมูท่ ี่ 9 มีต้นเสม็ดซึ่งขึน้ เองตามธรรมชาติ ชาวบ้านสามารถตัดต้นไม้เสม็ดไปขายได้
จานวนมาก จนสามารถซือ้ ทองคาได้ คาว่า มะห์ แปลว่าทองคา รวมเป็นคาว่า “กือแลมะห์” จึง
หมายถึงต้นเสม็ดที่สามารถแลกทองคาได้ หรือต้นเสม็ดทองคา
หมู่ที่

10 บ้านตือเบาะ แยกมาจากหมู่ที่ 4 บ้านนัดโต๊ะโมง ชื่อบ้านตือเบาะ มาจากชื่อของต้น

ตะเคียนไทรขนาดใหญ่ ปัจจุบันอยู่ในบริเวณที่ต้นตือเบาะอยู่ในซอยฐิตอิ รัญ มีคาเล่าลือต่อกันมาว่า
ต้นตือเบาะต้นนีม้ ีนางไม้ ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านบริเวณนั้น บ้านใดมีการจัดงานเลี้ยงต่างๆ จะ
ไปขอยืมจาน ชาม ถ้วย หรืออุปกรณ์หุงต้มต่างๆ และในวันถัดมาจะมีส่งิ ของเครื่องใช้ตา่ งๆ ที่ได้ขอวาง
ไว้ที่บริเวณโคนต้นไม้ เมื่อเสร็จงานดังกล่าวก็จะนาสิ่งของเหล่านั้นมาคืน
หมู่ที่

11 บ้านกาปงตือเงาะ แยกมาจากหมู่ที่ 5 บ้านบาโงยบาแด ซึ่งบริเวณที่แยกหมูบ่ ้านอยู่

ระหว่างปอเนาะหะยีมิง และปอเนาะบาบอโอ๊ะ จึงเรียกว่า “บ้านกาปงตือเงาะ” หมายถึงหมูบ่ ้านที่อยู่
ตรงกลางระหว่าง 2 ปอเนาะ
หมู่ที่

12 บ้านลาโจ๊ะ แยกมาจากหมู่ที่ 6 และหมูท่ ี่ 9 บ้านพงบูโล๊ะ คาว่า ลาโจ๊ะ เป็นภาษา

มลายู แปลว่า สุดท้าย หรือท้าย เนื่องจากบ้านลาโจ๊ะอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของหมู่ที่ 6 ซึ่งอยู่หา่ งไกล
จากแหล่งชุมชนของหมู่ 6 ซึ่งถือเป็นบ้านท้ายสุดของหมู่บ้านและมีพ้ืนที่ตดิ กับหมูท่ ี่ 1 จึงเรียกพืน้ ที่
บริเวณนีว้ ่า บ้านลาโจ๊ะ เมื่อแยกเป็นหมูบ่ ้านจึงใช้ชื่อว่า “บ้านลาโจ๊ะ”
หมู่ที่

13 บ้านปรามะ แยกมาจากหมู่ที่ 7 บ้านนิบงบารู คาว่าปรามะ เป็นภาษามลายู แปลว่า

ไล่ หรือ ขับไล่ ซึ่งมารจากสาเนียงที่ใช้ไล่สัตว์ป่า เนื่องจากเดิม หมูท่ ี่ 13 เป็นพืน้ ที่ป่าไม่มผี อู้ ยู่อาศัยใน
บริเวณนั้น ต่อมาเมื่อชุมชนขยายจึงมีการบุกรุกในบริเวณป่า จึงทาให้ตอ้ งขับไล่สัตว์ป่าที่อาศัยบริเวณ
นั้นออกไป จึงเป็นที่มาของชื่อ “บ้านปรามะ”

