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ประวัติเมืองยะลา 

 เริ่มแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์  ยะลาเป็นส่วนหนึ่งของเมืองปัตตานี  ในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว  รัชกาลที่ 5 ได้มกีารปรับปรุงการปกครองสว่นภูมภิาคใหม ่     

เป็นการปกครองแบบเทศาภบิาลและได้ออกประกาศขอ้บังคับส าหรับการปกครอง  7 หัวเมือง  ร.ศ.

120      ซึ่งประกอบด้วย เมืองปัตตานี หนองจกิ ยะหริ่ง สายบุรี ยะลา ระแงะ และเมอืงรามัน  ซึ่งใน

แตล่ะเมอืงม ี  พระยาเมอืงเป็นผู้รักษาราชการ  โดยอยู่ภายใต้การดูแลของขา้หลวงเทศาภบิาลมณฑล

นครศรธีรรมราช แต่ละเมืองจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็นอ าเภอ ต าบล และหมูบ่้าน 

 พ.ศ. 2447 ประกาศตัง้มณฑลปัตตานีขึ้น ดูแลหัวเมอืงทั้ง 7 แทนมณฑลนครศรธีรรมราช  

และให้ยุบเมืองเหลือแค่ 4 เมือง ได้แก่ เมืองปัตตานี ยะลา สายบุรี และเมืองระแงะ 

 พ.ศ. 2450 เมอืงยะลาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 อ าเภอ คอื อ าเภอเมือง และอ าเภอ   

ยะหา 

 พ.ศ. 2475 ได้ประกาศยกเลิกมณฑลปัตตานี 

 พ.ศ. 2476 เมืองยะลาถูกเปลี่ยนเป็นจังหวัดยะลา  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2476 เรื่องการจัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาคออกเป็นจังหวัด เป็น

อ าเภอ และใหม้ีขา้หลวงประจ าจังหวัดและกรมการจังหวัดเป็นผู้บริหารราชการ 

 ค าว่า “ยะลา” มาจากภาษาพื้นเมอืงเดิมวา่ “ยาลอ” ซึ่งแปลว่า “แห” มีเครื่องหมายประจ า

จังหวัดเป็นรูปเหมอืนเร่ดีบุก สัตว์ประจ าจังหวัด คอื ช้างเผือก ตน้ไม้ประจ าจังหวัด คอืต้นหลาวชะโอน 



ดอกไม้ประจ าจังหวัด คอืดอกพิกุล เป็นจังหวัดที่เทศบาลมีการจัดวางผังเมอืงแบบใยแมงมุมที่สวยที่สุด

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 

 ต าบลสะเตงนอกเป็น 1 ใน 14 ต าบลของอ าเภอเมืองยะลา โดยมีพื้นที่ตัง้อยู่รอบตัวเมืองยะลา 

มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ มีภูเขาบ้าง เดิมพืน้ที่ของตัวเมืองยะลา มชืี่อเรยีกว่า “สะเตง” และ

พืน้ที่กว้างใหญ่มาก ยากแก่การปกครอง ทางราชการจงึแบ่งพืน้ที่ของต าบลสะเตงนอกออกเป็นสอง

ส่วน สว่นที่อยู่ในวงข้างในมีช่ือเรยีกว่า “สะเตง” ส่วนพืน้ที่ที่ได้แบ่งออกจากสะเตงที่อยู่วงนอก เรียกว่า 

“สะเตงนอก” เดิมสะเตงนอกมีเพียง 5 หมูบ่้าน ได้แก่ หมูท่ี่ 1, 2, 3, 4, 5 ซึ่งตอ่มาได้แยก หมู่ที่ 6 

จากหมู่ที่ 4 และแยกครั้งถัดมา คอืหมูท่ี่ 7 ซึ่งแยกจากหมู่ที่ 3 และได้แยกพร้อมกันอีก 3 หมูบ่้าน คอื 

หมูท่ี่ 8 แยกจากหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 และหมูท่ี่ 10 แยกจากหมู่ที่ 4 และครั้งสุดท้ายจนถึงปัจจุบันแยก

พร้อมกัน 3 หมู่บ้าน คอื หมู่ที่ 11 แยกจากหมู่ที่ 5 หมูท่ี่12 แยกจากหมู่ที่ 6 และหมูท่ี่ 13 ได้แยก

จากหมู่ที่ 7 ปัจจุบันมทีั้งหมด 13 หมูบ่้าน 

 หมูท่ี่ 1 บ้านเบอร์เส้ง เบอร์เส้งเป็นภาษามลายูท้องถิ่น แปลว่า มติรภาพ หรอืเพื่อน หมายถึง 

มิตรภาพและความมนี้ าใจ ที่มีต่อคนเดินทาง ท าให้ผู้ที่เดินทางมาจากถิ่นอื่นมาลงหลักสร้างถิ่นฐานอยู่

ในบริเวณนี ้เมื่อมีการตัง้ช่ือหมู่บ้านจงึตัง้ช่ือหมู่บ้านว่า “บ้านเบอร์เส้ง” 

 หมู่ที่ 2 บ้านมลายูบางกอก ดัง้เดิมเป็นชุมชนของชาวมุสลิมที่เดินทางมาจากเมอืงกรุงเทพ หรอื

ที่เรยีกว่าบางกอก มาจับจองที่ดิน สร้างหลักปักฐาน สรา้งครอบครัว ในพืน้ที่แหง่นี้ โดยอาชีพโดยส่วน

ใหญ่จะเป็นอาชีพค้าขาย จงึเรียกหมู่บ้านแห่งนีว้่า “บ้านมลายูบางกอก” ซึ่งหมายถึงชาวมุสลิมที่มาจาก

กรุงเทพ 

 หมู่ที่  3 บ้านเปาะยาน ิมเีรื่องเล่าสืบต่อกันมาจากผู้เฒา่ผูแ้ก่ในชุมชนเกี่ยวกับที่มาของบ้าน  

เปาะยานวิ่า ในสมัยโบราณมีวญิญาณนักรบ 2 คน ช่ือยานะ เป็นพี่ และยานซิึ่งเป็นน้อง โดยวิญญาณ

ของ  ยานะสันนิษฐานว่าอยู่บริเวณรอยต่อของจังหวัดยะลาและปัตตานี บริเวณอ าเภอยะรัง สว่น

วิญญาณของยานิได้อาศัยอยู่กับตายาย 2 คน ซึ่งปัจจุบันเป็นพืน้ที่ของหมู่ 3 ต าบลสะเตงนอก  

 เดิมทียานิได้มาเยี่ยมเยียนตายายทั้งคู่ โดยที่ตายาย ไม่ทราบว่ายานเิป็นวิญญาณ แตเ่นื่องจาก

ในบริเวณนั้นไมม่ีบ้านคนอาศัยและยานิก็มาหาท่านทั้งสองทุกวัน วันหนึ่งยายได้ซุ่มอยู่หลังตน้ไม้ เมื่อ  



ยานมิา ยายก็เข้าจับตัวยานิทางด้านหลัง จงึได้รูว้่ายานเิป็นวิญญาณ ต่อมยานจิงึมาอาศัยกับตายาย 

โดยตายายได้ใหย้านช่ิวยดูแลบ้าน ดูแลรักษาสัตว์เลี้ยง วันหนึ่งตาได้เดินทางไปประเทศมาเลเซีย ยานิ

ตามตาไปด้วย แตต่าให้ยานดิูแลยาย บ้านเรือนและสัตวเ์ลี้ยงแทนตา ซึ่งตาได้เสียชวีิตที่ประเทศ

มาเลเซีย ยานิบอกยายและและพาศพของตามาไว้ที่บ้าน เมื่อตาเสียชีวติแลว้ยายจึงวางแผนเพื่อให้ยานิ

ไปอยู่ที่อื่น เนื่องจากยานิเป็นผูช้าย จะอยู่ร่วมกันไม่ได้ จงึได้คั่ว ถั่ว งา ขา้วโพด และให้ยานไิปปลูกบน

ภูเขาซึ่งปัจจุบันเป็นบริเวณหมู่ที่ 3 ต าบลสะเตงนอก และก าชับว่าให้ปลูกพืชให้ออกผลก่อนจงึจะ

กลับมาบ้านได้ยานิจึงเฝา้อยู่บริเวณที่ได้ปลูก ถั่ว งา ขา้วโพด จนถึงปัจจุบันนีย้านเิป็นที่เคารพบูชาของ

ชาวบ้านในบริเวณนั้น ชาวบ้านมักจะฝากสัตว์เลีย้งให้ยานช่ิวยดูแลอยู่เสมอ หากใครเข้าไปท ามาหากิน

ในพืน้ที่นั้นและไม่นึกถึงยาน ิก็อาจจะมีเหตุการณต์่างๆ เกิดขึ้น เชน่ เห็นงูตัวใหญ่ หรอือาจขับรถชน

ต้นไม ้สว่นสิ่งที่ใชใ้นการบูชายาน ิหากเป็นชาวมุสลิมจะเป็น โกปี ข้าวเหนียวเหลอืงและไก่ย่าง หากเป็น

ชาวจีน เครื่องบูชายานจิะเป็น โกปี โรตไีม่ใส่นมและใบจากยาเส้น ต านานของยานิจึงเป็นที่มาของ 

“บ้านเปาะยานิ” หมูท่ี่ 3 

 หมูท่ี่ 4 บ้านนัดโต๊ะโมง เป็นชื่อมาจากตลาดนัดในชุมชนสมัยดั้งเดิม เนื่องจากตลาดนัดดังกล่าว

ได้ตัง้อยู่ในพืน้ที่ของนายโต๊ะโมง  เจ๊ะบู ผู้ซึ่งได้ท าการบุกเบิกและเข้ามาอยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวเป็น

กลุ่มแรกๆ จึงได้เรยีกติดปากกันว่าตลาดนัดโต๊ะโมง เมื่อมีการก าหนดเขตหมู่บ้านจงึใชชื้่อเป็น “บ้าน   

นัดโต๊ะโมง” เป็นชื่อหมู่บ้าน  

 หมู่ที่ 5 บ้านบาโงยบาแด โดยลักษณะทางภูมิศาสตร์ เป็นบาโงยบาแด พื้นที่เป็นเนินเขาเตี้ยๆ 

หากช่วงใดเกิดน้ าท่วมจะท่วมในบริเวณรอบๆ จะมีพื้นที่บริเวณกลางหมูบ่้านที่น้ าท่วมไม่ถึง ซึ่งภาษา

มลายูเรียกว่า บาโงย และในบริเวณนีจ้ะมีต้นบาแดอยู่มาก ซึ่งลักษณะต้นเป็นต้นไม้มหีนามและแข็งมาก 

ชื่อภาษาไทยที่ชาวบ้านเรียกกันคือ ต้นหนามแท่ง เมื่อรวมกันจึงเรียกว่า “บ้านบาโงยบาแด” 

 หมู่ที่ 6 บ้านพงบูโล๊ะ แยกมาจากหมู่ที่ 4 บ้านนัดโต๊ะโมง ที่มาจากชื่อร้านน้ าชาดั้งเดิม ซึ่งใน

ปัจจุบันตั้งอยู่เยือ้งกับมัสยิดดารุสมุสตากี โดยร้านน้ าชานีจ้ะอยู่ติดกับกอไผ ่ซึ่งภาษามลายู เรียกว่า

พงบูโล๊ะ ซึ่งจะเรียกร้านนีว้่า รา้นโกปีพงบูโล๊ะ ตอ่มาจงึเรียกสั้นลงเหลอืเพียงค าว่า “พงบูโล๊ะ” ซึ่งเดิม

ชุมชนนีช้าวบ้านจะอาศัยบริเวณบ้านกูแบรายอ ตอ่มาเมื่อมีการตัดถนนผา่นบ้านพงบูโล๊ะ เมื่อมีการแยก

ครอบครัว ครัวครัวใหมก่็จะมาสร้างบ้านในบริเวณบ้านพงบูโล๊ะเนื่องจากมีการคมนาคมที่สะดวก 

 หมู่ที่ 7 บ้านนิบงบารู แยกมาจากหมู่ที่ 3 บ้านเปาะยาน ินบิงบารูเป็นภาษามลายู นิบง แปลว่า 

เมือง สว่นค าว่าบารู แปลว่าใหม่ รวมความวา่ เป็นเมอืงที่ตั้งขึน้ใหม่ เดิมที่ดินบริเวณนี้เป็นที่ผืนใหญ่ 



ต่อมาได้มกีารจัดสรรที่เพื่อแบ่งขาย โดยผู้ที่จะมาอยู่อาศัย จะจับจองพื้นที่ ที่อยู่ใกล้กับปอเนาะ      

ดารุลอูโลม 

 หมู่ที่ 8 บ้านก าปงบูเก๊ะ แยกมาจากหมู่ที่ 1 บ้านเบอร์เส้ง ซึ่งเดิมในพืน้ที่ หมู่ที่ 8 จะมีช่ือซึ่ง

ชาวบ้านเรียกกันว่า กาปงบูเก๊ะนากอมาโมง ซึ่งมาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ เนื่องจากพืน้ที่จะเป็นที่

สูง เป็นเนินเขาเตี้ยๆ ซึ่งภาษามลายูท้องถิ่นเรียกว่า บูเก๊ะ และในบริเวณนั้นจะมีต้นขนุนป่าโดยลักษณะ

ของผลจะมีเปลือกหนา ซึ่งจะไม่มเีนือ้ขนุนที่รับประทานได้ จะมีเฉพาะเปลือกและใยที่หุ้มเมล็ด หากมี

เมล็ดก็จะเป็นเมล็ดลีบ น ามารับประทานไม่ได้ ซึ่งเรียกว่า ต้นนากอมาโมง เมื่อมีชาวบ้านมาตั้งชุมชนจงึ

เรียกว่ากาปงบูเก๊ะนากอมาโมง ต่อมามีการกร่อนค าจงึเหลอืเพียงค าว่า “กาปงบูเก๊ะ” 

 หมู่ที่ 9 บ้านกือแลมะห ์แยกมาจากหมู่ที่ 4 บ้านนัดโต๊ะโมง ช่ือกอืแลมะห ์คอืชื่อของตน้เสม็ด 

ในบริเวณเดิมของ หมูท่ี่ 9 มีต้นเสม็ดซึ่งขึน้เองตามธรรมชาติ ชาวบ้านสามารถตัดต้นไม้เสม็ดไปขายได้

จ านวนมาก จนสามารถซือ้ทองค าได้ ค าวา่ มะห ์แปลว่าทองค า รวมเป็นค าว่า “กือแลมะห์” จึง

หมายถึงต้นเสม็ดที่สามารถแลกทองค าได้ หรอืต้นเสม็ดทองค า 

 หมู่ที่ 10 บ้านตอืเบาะ แยกมาจากหมู่ที่  4 บ้านนัดโต๊ะโมง ช่ือบ้านตอืเบาะ มาจากชื่อของตน้

ตะเคียนไทรขนาดใหญ่ ปัจจุบันอยู่ในบริเวณที่ต้นตอืเบาะอยู่ในซอยฐิตอิรัญ มคี าเล่าลือตอ่กันมาว่า 

ต้นตือเบาะต้นนีม้ีนางไม้ ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านบริเวณนั้น บ้านใดมีการจัดงานเลี้ยงตา่งๆ จะ

ไปขอยืมจาน ชาม ถ้วย หรืออุปกรณ์หุงต้มต่างๆ และในวันถัดมาจะมีสิ่งของเครื่องใช้ตา่งๆ ที่ได้ขอวาง

ไว้ที่บริเวณโคนต้นไม้ เมื่อเสร็จงานดังกล่าวก็จะน าสิ่งของเหล่านั้นมาคืน 

 หมู่ที่ 11 บ้านก าปงตือเงาะ แยกมาจากหมู่ที่ 5 บ้านบาโงยบาแด ซึ่งบริเวณที่แยกหมูบ่้านอยู่

ระหว่างปอเนาะหะยีมิง และปอเนาะบาบอโอ๊ะ จงึเรียกว่า “บ้านก าปงตือเงาะ” หมายถึงหมูบ่้านที่อยู่

ตรงกลางระหว่าง 2 ปอเนาะ 

 หมู่ที่ 12 บ้านลาโจะ๊ แยกมาจากหมู่ที่ 6 และหมูท่ี่ 9 บ้านพงบูโล๊ะ ค าว่า ลาโจ๊ะ เป็นภาษา

มลายู แปลว่า สุดท้าย หรอืท้าย เนื่องจากบ้านลาโจะ๊อดีตเคยเป็นส่วนหน่ึงของหมู่ที่ 6  ซึ่งอยู่หา่งไกล

จากแหล่งชุมชนของหมู่ 6 ซึ่งถือเป็นบ้านท้ายสุดของหมู่บ้านและมีพื้นที่ตดิกับหมูท่ี่ 1 จงึเรียกพืน้ที่

บริเวณนีว้่า บ้านลาโจะ๊ เมื่อแยกเป็นหมูบ่้านจงึใชชื้่อวา่ “บ้านลาโจะ๊” 

 หมู่ที่ 13 บ้านปรามะ แยกมาจากหมู่ที่ 7 บ้านนิบงบารู ค าวา่ปรามะ เป็นภาษามลายู แปลว่า 

ไล่ หรอื ขับไล่ ซึ่งมารจากส าเนียงที่ใช้ไล่สัตว์ป่า เนื่องจากเดิม หมูท่ี่ 13 เป็นพืน้ที่ป่าไม่มผีูอ้ยู่อาศัยใน

บริเวณนั้น ต่อมาเมื่อชุมชนขยายจงึมกีารบุกรุกในบริเวณป่า จึงท าให้ตอ้งขับไล่สัตว์ป่าที่อาศัยบริเวณ

นั้นออกไป จึงเป็นที่มาของช่ือ “บ้านปรามะ” 


