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[ ชื่ อ บ้ า น น า ม เ มื อ ง ภ า ค ใ ต้ ]

ประพนธ์  เรืองณรงค์
รองศาสตราจารย์ อดีตบรรณาธิการ “รูสมิแล” 

กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ 

ราชบัณฑิตยสถาน

เขตการปกครอง   

จังหวัด ยะลา แบ่ง เขต การ ปกครอง ออก เป็น 

7 อำเภอ และ 1 กิ่ง อำเภอ คือ อำเภอ เมือง ยะลา 

เบตง ธารโต บันนังสตา รามัน ยะหา กา บัง และ 

กิ่ง อำเภอ กรง ปินัง

ยะลา

“ยะลา” เป็น คำ มลายู ใน ท้อง ถิ่น ภาค ใต้ เมื่อ 

ออก เสียง แล้ว จะ เป็น “ยาลอ” เป็น คำ มลายู ยืม คำ 

บาล ีสนัสกฤต มา ใช ้เพราะ คำ เดมิ คอื “ชา ละ” หรอื 

“ชา ลี” หมาย ถึง ร่างแห หรือ ตาข่าย ดัง เช่น โอรส 

ของ พระ เวสสันดร ขณะ ประสูติ มี พนักงาน  

ใช้ ตาข่าย รองรับ พระ กุมาร จึง ได้ พระนาม ว่า 

 พระ ชา ลี

ยะลา  ยะลา  
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นอกจาก นี ้ยงั ม ีภเูขา ลกู หนึง่ ตัง้ อยู ่ใน เขต อำเภอ 

เมือง ยะลา ก็ มี ลักษณะ เหมือน ร่างแห หรือ ตาข่าย  

จับ ปลา เช่น กัน โดย ผูก จอม แห ให้ สูง แล้ว ถ่าง ตีน แห 

ออก ไป โดย รอบ ชาว บ้าน จึง เรียก ภูเขา นี้ ว่า “ยะลา” 

หรือ “ยาลอ” จาก น้ัน จึง นำ มา ต้ัง เป็น ช่ือ บ้าน นาม เมือง

ยะลา เคย เป็น หนึ่ง ใน เจ็ด หัว เมือง ที่ แยก มา จาก 

เมือง ปัตตานี ซึ่ง ใน อดีต ชุมชน เก่า ของ เมือง ยะลา  

ได้ มี การ โยก ย้าย ไป ที่ ต่างๆ หลาย แห่ง ก่อน ที่มา ตั้ง 

ชุมชน บ้าน นิ บง ใน ปัจจุบัน เช่น เคย ตั้ง ชุมชน ที่ บ้าน 

ท่า สาป และ บ้าน สะ เต งดัง จะ กล่าว ถึง ต่อ ไป นี้

ท่าสาป

ท่า สาป ใน ปัจจุบัน เป็น ตำบล อยู่ ใน เขต อำเภอ 

เมือง ยะลา บ้าน ท่า สาป ตั้ง อยู่ ฝั่ง ตะวัน ตก ของ แม่น้ำ 

ปัตตานี  ซึ่ง เป็นต้น น้ำ ไหล มา จาก อำเภอ เบตง  ผ่าน 

ท่า สาป แล้ว ไหล ไป ทาง อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี 

สุดท้าย ออก สู่ ทะเล

สาเหตุ ที่ เรียก ที่ แห่ง นี้ ว่า “ท่า สาป” เป็น เพราะ 

สายน้ำ ตรง นั้น ไหล ผ่าน หิน ใหญ่ ก้อน หนึ่ง มี รูป ทรง 

เหมือน นาง เปลอืย อยู ่ใน ทา่ นั่ง ถ่าง ขา หัน หน้า ไป ทาง 

ต้นน้ำ  เมื่อ น้ำ ไหล มาก ระ ทบ หิน ก้อน นี้ มี เสียง ดัง  ยิ่ง 

ฤดู น้ำ หลาก ยิ่ง ดัง มาก ชาว บ้าน เชื่อ ว่า ผู้ เรียน ทาง 

คาถา อาคม หาก ไป อาบ น้ำ หรือ ข้าม ลำน้ำ ใน ช่วง นั้น 

ความ รู้ จะ เสื่อม ถอย เหมือน ต้อง คำ สาป ดัง นั้น จึง ต้อง 

ไป ขึ้น ฝั่ง ที่ อื่น

ชื่อ ท่า สาป คำ นี้ เป็น คำ มลายู อ่าน ว่า “กัม ปง  

เซอะ ฆะ” หรือ “กัม ปงฆู ซับ” (Kampong Kusap) แปล ว่า 

หมูบ่า้น นำ้ซบั หมาย ถงึ หมูบ่า้น ที ่ม ีนำ้ซมึ นำ้ เออ่ นอง 

ไม ่แหง้ แลง้ คำ วา่ “ซบั” กบั “สาป” มี เสยีง ใกล ้เคยีง กนั 

ดัง นั้น ท่า สาป จึง น่า จะ มา จาก คำ มลายู เช่น กัน

สะเตง

สะ เตง ปัจจุบัน เป็น ชื่อ ตำบล อยู่ ใน เขต อำเภอ 

เมือง ยะลา และ เคย เป็น ที่ ตั้ง ของ ตัว เมือง ยะลา มา 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2460 สะ เต งอ ยู่ คนละ ฟาก ฝั่ง กับ ท่า สาป 

สมัย ก่อน ใช้ เรือ เป็น พาหนะ ซึ่ง สอดคล้อง กับ คำ ว่า 

“สะ เตง” ซึ่ง เป็น คำ มลายู หมาย ถึง ไม้ ถ่อ เรือ หรือ  

ไม้ ถ่อ แพ และ มี เสียง ใกล้ เคียง คำ มลายู อีก คำ หนึ่ง คือ 

“ซือแต” (Sete) แปล ว่า ต้น สะเดา

นอกจาก สะ เตง แล้ว ยัง มี นิ บง เป็น ตำบล หนึ่ง ที่ 

เป็น ที่ ตั้ง ของ ตัว เมือง ยะลา ใน ปัจจุบัน มา ตั้งแต่  

พ.ศ. 2494 “นิบง” เป็น คำ มลายู หมาย ถึง “ต้น เหลา 

ชะโอน” แต่ ชาว ใต้ ทั่วไป เรียก ต้น นี้ ว่า “หลา โอน” เป็น 

ไม้ ประเภท ปาล์ม ลำต้น มี หนาม ตาม ปล้อง

ชื่อ หมู่บ้าน และ ตำบล ที่  มี ความ หมาย เดิม 

 ไม่ สอดคล้อง กับ ชื่อ สถาน ที่ ใน ปัจจุบัน หลาย แห่ง เช่น 

ตำบลลำพะยา และ ตำบลลำใหม ่ ซึ่ง ดู ตาม ภาษา 

เขียน แล้ว พบ ว่า “ลำ” หมาย ถึง ลำน้ำ ส่วน คำ ว่า  

“พะ ยา” อาจ หมาย ถึง ชื่อ บุคคล และ คำ ว่า “ลำ ใหม่” 

หมาย ถึง ลำน้ำ สาย ใหม่ หาก พิจารณา ตาม ภาษา พูด 

ถิ่น ใต้ ประกอบ กับ ความ เป็น มา ของ ชุมชน ซึ่ง 

สอดคล้อง กับ หลาย ท่าน ที่ บอก ว่า “ลำ” มา จาก คำ ว่า 

“ล่าม” ซึ่ง เป็น ภาษา ถิ่น ใต้ หมาย ถึง ผูกมัด  ส่วน  

“ลำ พะ ยา” หมาย ถงึ ลา่ม พระยา หรอื ลา่ม พญา ซึง่ ไม ่

ทราบ แนช่ดั วา่ พระยา หรอื ขนุนาง ผู ้ใด ตอ้ง โทษ จงึ ถกู 

ผูก ล่าม แต่ การ ผูกมัด คง ไม่ แน่น หนา ผู้ ต้อง โทษ 

“ยะลา” เป็นคำมลายูในท้องถิ่น

ภาคใต้เมื่อออกเสียงแล้วจะเป็น

“ยาลอ” เป็นคำมลายูยืมคำบาลี

สนัสกฤตมาใช้เพราะคำเดมิคอื“ชา

ละ” หรือ “ชาลี” หมายถึงร่างแห

หรือตาข่าย ดังเช่นโอรสของพระ

เวสสันดรขณะประสูติมีพนักงานใช้

ตาข่ายรองรับพระกุมารจึงได้พระนาม

ว่าพระชาลี
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สามารถ แก้ มัด ได้ จึง ต้อง ผูก ล่าม ใหม่ อีก ครั้ง คำ ว่า 

“ล่าม ใหม่” ภาย หลัง เขียน เป็น “ลำ ใหม่”

เบตง

“เบตง” เป็น คำ มลายู หมาย ถึง ไม้ไผ่ ขนาด ใหญ่ 

ใน ที ่นี ้คง หมาย ถงึ ไมไ้ผ ่ตง เดมิ อำเภอ นี ้มชีือ่ วา่ อำเภอ 

ยะ รม ซึง่ คำ วา่ “ยะ รม” หมาย ถงึ เขม็ เยบ็ ผา้ และ ขึน้ กบั 

เมือง รามัน ต่อ มา พ.ศ. 2449 จึง ได้ โอน เบตง และ 

บันนังสตา ให้ มา ขึ้น กับ เมือง ยะลา มณฑล ปัตตานี  

หลัง จาก นั้น ใน พ.ศ. 2473 จึง เปลี่ยน ชื่อ จาก อำเภอ  

ยะ รม เป็น ชื่อ อำเภอ เบตง มา จนถึง ทุก วัน นี้ และ พื้นที่ 

ของ อำเภอ เบตง อยู่ ติด กับ รัฐ เปร ะ  (“เปร ะ” เป็น คำ 

มลายู หมาย ถึง แร่ เงิน)  และ รัฐ เคด าห์  (“เคด าห์” เป็น 

คำ อาหรับ หมาย ถึง ขวด หรือ แจกัน ประดับ ดอกไม้  

ชาว ไทย เรียก รัฐ เคด าห์ ว่า ไทรบุรี) ประชากร ของ  

ชาว เบตง นอกจาก เป็น ไทย มุสลิม แล้ว ยัง มี ชาว ไทย 

เชื้อ สาย จีน ด้วย และ ส่วน ใหญ่ จะ เป็น เจ้าของ สวน 

ยางพารา และ ประกอบ การ ค้าขาย

เฉพาะ ชาว ไทย เชื้อ สาย จีน ที่  มี บรรพบุรุษ  

อพยพ มา จาก มณฑล กวาง ไส และ นำ ไก่ พันธุ์ กวาง ไส 

เขา้ มา ดว้ย ซึง่ ไก ่พนัธุ ์นี ้เปน็ ที ่นยิม รบั ประทาน กนั มาก 

ใน ปัจจุบัน นี้  และ จัด เป็น ยอด อาหาร อย่าง หนึ่ง  

ของ เบตง ลกัษณะ ของ ไก ่พนัธุ ์นี ้จะ ม ีขน ส ีนำ้ตาล ปาก 

และ ขา สี เหลือง ไม่มี ขน คอ และ ขน หัว จึง ดู เหมือน 

 ไก่ หัว ล้าน

ตำนานเบตง

ตำนาน เบตง ที่ รู้จัก กัน ดี ก็ คือ เคย เป็น ถิ่น ของ 

ขบวนการ โจร จนี คอมมวินสิต ์ โดย เริม่ ตน้ จาก โจร จนี 

คอมมิวนิสต์ มลายา (จคม.) เมื่อ  พ.ศ. 2469 ต่อ มา ใน 

พ.ศ. 2484 เกิด สงคราม ญี่ปุ่น หรือ

สงคราม มหา เอเชีย บูรพา ขึ้น ปรากฏ ว่า โจร จีน 

คอมมิวนิสต์ ใน เบตง ยิ่ง ทวี จำนวน มาก ขึ้น ก่อน หน้า 

นี้ ใน พ.ศ. 2476 ที ่บ้าน พัก ขุนวิจิตร ภาษี นาย ด่าน  

ศุ ลกา กร เบตง และ สถานี ตำรวจ เบตง ก็ โดน โจร จีนฯ 

ปลน้ อยา่ง อกุอาจ  โดย ม ีกองทพั ภาค ที ่4 ได ้พยายาม 

ปราบ ปราม โจร จีน คอมมิวนิสต์ มา ตลอด เป็น เวลา ไม่ 

ต่ำ กว่า 45 ปี จน กระทั่ง พ.ศ. 2530 สมาชิก โจร จีน 

คอม มิ วนิตส์ จึง เข้า มอบตัว ตาม โครงการ พัฒนา ชาติ 

ไทย เป็น ผล ให้ ขบวนการ โจร จีน คอม มิ วนิสต์ เหล่า นี้ 

คง เหลือ ไว้ แต่ ใน ตำนาน

ปจัจบุนั นี ้คา่ย โจร จนี คอม ม ิวนสิต ์ถกู เปลีย่น ใหม ่

ให้ เป็น หมู่บ้าน สำหรับ นัก ท่อง เที่ยว ได้ เที่ยว ชม กัน 

เช่น หมู่บ้าน ปิยะ มิตร วน คาม อยู่ ใน ตำบล ตา เนา ะ 

แม เราะ (ตา เนา ะ = พ้ืน ดิน,  แม เราะ = สี แดง) ก่อน จะ 

ถึง ตัว เมือง เบตง ประมาณ 12 กิโลเมตร

ใน เบตง ยัง มี ตำนาน ความ เชื่อ เกี่ยว กับ “โต๊ะนิ”  

ซึ่ง เป็น ชื่อ ของ “รา ยา จาวั ล” (รา ยา หมาย ถึง ราชา, 

จาวั ล  หมาย ถึง  ถ้วย หรือ แก้ว จึง เรียก อย่าง คำ ไทย ว่า 

เจา้ แกว้) ถิน่ เดมิ ของ ทา่น คอื โกตาบาร ูหรอื เมอืง ใหม ่

เขต เมือง รามัน ปัจจุบัน รามัน เป็น อำเภอ หนึ่ง ของ 

จังหวัด ยะลา ดัง ตำนาน เล่า ว่า...

“โต๊ะ นิ ชอบ ผจญ ภัย โดย เฉพาะ การ คล้อง ช้าง  

จึง มี สหาย คู่ใจ ทำ หน้าที่ เป็น ควาญ ช้าง ชื่อ โต๊ะ มี ซา  

ปา แย และ โต๊ะ ดาแม แป แซะ ทั้ง สาม ติดตาม ช้าง  

ไป จนถึง เบตง และ บ้าน โกร๊ะ เขต เปร ะ นอกจาก นี้   

โต๊ะ นิ ยัง เก่ง ทาง ไสยเวท และ รู้จัก สรรพคุณ พืช สมุนไพร 

จึง เป็น หมอ รักษา โรค ได้ ด้วย ทำให้ ผู้คน ใน เขต รามัน 

เบตง และ เปร ะ ต่าง เชื่อ ถือ และ ศรัทธา ใน ตัว ท่าน และ 

ที่ ประทับ ของ โต๊ะ นิ อ ยู ใน เขต ทั้ง สาม แห่ง นี้ คือ รามัน 

เบตง และ บ้าน โกร๊ะ” นอกจาก นี้ ยัง มี การ เล่า อีก ว่า... 

“ใน เขต ดัง กล่าว มี ไก่ สี ขาว ของ โต๊ะ นิ ด้วย เมื่อ โต๊ะ นิ  

เสีย ชีวิต ที่ บ้าน โกร๊ะ เขต เปร ะ ชาว เบตง ที่ เชื่อ ถือ 

ศรัทธา โต๊ะ นิ  จึง สร้าง ศาล โต๊ะ นิ ไว้ ใน เขต โรงเรียน 

เบตง วรีะ ราษฎร ์ประสาน” และ บา้ง ก ็เลา่ กนั วา่ “โตะ๊ น ิ

มัก ปรากฏ ร่าง เป็น งู ดำ ช้าง หรือ เสือ ให้ เห็น เสมอ”
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ธารโต

ชื่อ อำเภอ นี้ สอดคล้อง กับ สภาพ ภูมิศาสตร์ ของ 

ที่ นี่ เพราะ มี ลำธาร กว้าง ใหญ่ ไหล ผ่าน พื้นที่ แวดล้อม 

ดว้ย ปา่ เขา ลำเนา ไพร  เนือ้ที ่จด เขตแดน มาเลเซยี และ 

ใน ปา่ เขา แถบ นี ้เปน็ ที ่อยู ่อาศยั ของ พวก เงาะ ซาไก แม ้

จะ มี กรม ประชาสงเคราะห์ เข้าไป สร้าง ที่พัก และ ให้ มี 

พื้นที่ ให้ ทำ กิน แต่ เงาะ ซาไก เหล่า นี้ ไม่ ได้ สนใจ ใน สิ่ง 

บรกิาร มาก นกั  ดว้ย ตอ้งการ อยู ่ตาม ประสา ธรรมชาต ิ

ที่แท้ จริง มากกว่า

เดิม ธารโต เป็น ตำบล ชื่อ ตำบล แม่ หวด หมาย ถึง 

ไม้ หวด ต้น ใหญ่ และ ขึ้น กับ อำเภอ บันนังสตา ต่อ มา 

เมื่อ พ.ศ. 2524 จึง ได้ ตั้ง เป็น อำเภอ ธารโต 

บันนังสตา

“บันนังสตา” ชื่อ อำเภอ นี้ เป็น คำ มลายู  “บันนัง” 

หรือ “เบิน ดัง” หมาย ถึงที่ นา ส่วน คำ ว่า “สตา”  

หมาย ถึง ต้น มะปราง เม่ือ รวม ความ แล้ว หมาย ถึง ท่ี นา 

ซึ่ง มอง เห็น ต้น มะปราง โดด เด่น มา แต่ ไกล

เดิมที บันนังสตา เรียก ว่า อำเภอ บาเจาะ (คนละ 

ชื่อ กับ อำเภอ บาเจาะ ของ นราธิวาส) 

ภาย หลัง พ.ศ. 2460 จึง ได้ ย้าย ตัว อำเภอ มา ตั้ง 

ที่ ตำบล บันนังสตา แล้ว เปลี่ยน เป็น อำเภอ บันนังสตา 

ตั้งแต่ บัดนั้น

พื้นที่ ของ เขต บันนังสตา และ ธารโต แวดล้อม 

 ไป ด้วย ภูเขา และ ป่า ไม้ โดย เฉพาะ บริเวณ ที่ มี ภูเขา  

หลาย ลูก จะ มี การ ทำ เหมือง แร่ดีบุก วุลแฟรม แมงกานีส 

และ ตะกั่ว ซึ่ง รวม แล้ว ได้ ประมาณ 30 เหมือง  

ด้วย เหตุ นี้ จังหวัด ยะลา ใช้ เหมือง แร่ เป็น สัญลักษณ์ 

ประจำ จังหวัด

ใน บนันงัสตา ม ีตำนาน เกีย่ว กบั การ ทำ เหมอืง แร ่

ที่ เกี่ยวข้อง กับ ตระกูล ชาว จีน ฮกเกี้ยน ที่มา จาก 

 เมือง ซัว เถา มี เรื่อง เล่า ว่า... “มุ้ย แซ่ ตัน ชาว จีน ผู้ นี้  

มา อยู่ ที่ เมือง สงขลา ตั้งแต่ สมัย รัชกาล ที่ 5 แห่ง  

กรงุ รตันโกสนิทร ์มุย้ แซ่ ตนั  ได ้อาสา เจา้ เมอืง สงขลา 

ต่อสู้ กับ ข้าศึก ที่ ยก ทัพ มา จาก ไทรบุรี หรือ ปัตตานี  

ใน ช่วง แรก เขาและ ลูก น้อง ต่าง พ่าย แพ้ เพราะ หิว ข้าว 

บ่อย จึง หมด กำลัง ข้าวต้ม ต่อ มา คิด แก้ตัว ใหม่ โดย ใช้ 

กระบอก ไม้ไผ่ บรรจุ ข้าวต้ม สะพาย ไว้ ใกล้ ตัว ยาม หิว 

ก็ ยก กระบอก นั้น ซด ทันที

ใน ที่สุด ก็ ชนะ ข้าศึก มุ้ย แซ่ ตัน ก็ได้ รับ แต่ง ตั้ง 

เป็น หลวง สำเร็จ กิจการ จางวาง เมือง ปัตตานี  

ถึงแก่ กรรม เมื่อ พ.ศ. 2423 และ มี ทายาท คน สำคัญ 

คือ นาย จู ไล่ ตัน ธนา วัฒน์  ซึ่ง ภาย หลัง ได้ เป็น พระ จีน 

คณา นุ รักษ์ นาย อำเภอ จีน เมือง ปัตตานี ซึ่ง เป็นต้น 

ตระ กูล คณา นุ รักษ์  ต่อ มา ด้วย ความ ดี ความ ชอบ ของ 

พระ จีน คณา นุ รักษ์ พระบาท สมเด็จ พระ จุลจอมเกล้า 

เจ้า อยู่ หัว จึง พระราชทาน เหมือง 5 แห่ง ที่ อำเภอ 

บันนังสตา ให้ ไว้ เป็น ที่ ทำ กิน”

ใน อดตี การ เดนิ ทาง จาก ปตัตาน ีไป บนันงัสตา ยงั 

ไม่มี ถนน อย่าง ปัจจุบัน  ชาว บ้าน จึง ใช้ เรือ หรือ แพ ถ่อ 

โต๊ะนิชอบผจญภัยโดยเฉพาะการคล้อง

ช้าง จึงมีสหายคู่ใจทำหน้าที่เป็นควาญ

ช้างชื่อ โต๊ะมีซาปาแยและโต๊ะดาแม

แปแซะทัง้สามตดิตามชา้งไปจนถงึเบตง

และบ้านโกร๊ะเขตเประนอกจากนี้ โต๊ะ

นิยังเก่งทางไสยเวทและรู้จักสรรพคุณ

พชืสมนุไพรจงึเปน็หมอรกัษาโรคได้ดว้ย

ทำให้ผู้คนในเขตรามัน เบตงและเประ

ต่างเชื่อถือและศรัทธาในตัวท่านและที่

ประทบัของโตะ๊นิอยูใ่นเขตทัง้สามแหง่นี้

คือรามันเบตงและบ้านโกร๊ะ”
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ไป ตาม ลำนำ้ ปตัตาน ีผา่น ทา่ สาป จน กระทัง่ บนันงัสตา 

ส่วน ที่ เหมือง แร่ ก็ มี บ้าน พัก พระ จีนคณา นุ รักษ์ และ  

กงสี ซ่ึง คน งาน ส่วน ใหญ่ จะ เป็น ชาว จีน

สำหรบั วธิ ีการ ขดุ แร ่ใน สมยั นัน้ คณุยายเป้กแฉ้

สุวรรณโชติ หลาน พระ จีน คณา นุ รักษ์ เคย เล่า ให้  

ผู้ เขียน ฟัง ว่า... “คน งาน จะ ใช้ ไม้ กระดาน ปู เป็น ราง ที่ 

รมิ ลำธาร แลว้ นำ้ จะ พดั พา เอา ดนิ ผา่น เขา้ มา จาก นัน้ 

ใช้ จอบ เกลี่ย ดิน เมื่อ ได้ ดีบุก แล้ว จะ นำ ไป หลอม  

ถ้า หน้า ของดี บุก เป็น สี เหลือง จะ มี คุณภาพ และ ราคา 

ดี กว่า หน้า ดีบุก ที่ เป็น สี ขาว

ใน บันนังสตา มี หมู่บ้านกาโสด ซึ่ง มี ความ 

เกี่ยวข้อง กับ ตำนาน ทรัพย์ สมบัติ ใน ถ้ำ เล่า กัน ว่า... 

“คนธรรพ์ เป็น ผู้ เฝ้า มี โอ่ง บรรจุ สมบัติ จำนวน 81 ใบ 

เรียง เป็น 9 แถว เรียก ว่า ‘เก้า โสด’  ภาย หลัง กลาย 

เสียง เป็น ‘กา โสด’ ต่อ มา คนธรรพ์ ไม่ พอใจ ชาว บ้าน ที่ 

ยืม ข้าว ของ ไป ใช้ แล้ว ไม่ คืน ตาม กำหนด คนธร รพ์ จึง 

ปิดปาก ถ้ำ ตั้งแต่ บัดนั้น เป็นต้น มา” นอกจาก นี้ ชาว 

บ้าน กา โสด ยัง เล่า ว่า... ใน คืน วัน เพ็ญ มักได้ ยิน เสียง 

ออก มา จาก ถ้ำ เข้าใจ ว่า คนธรรพ์ ตรวจ ดู สมบัติ ทั้ง  

9 แถว

รามัน

“รามัน” เป็น คำ มลายู หมาย ถึง ชุมชน ใหญ่   

ซึง่ มา จาก คำ วา่ “รามา” (Rama) หมาย ถงึ ผูค้น จำนวน 

มาก  นอกจาก นี้ รามัน ยัง เคย เป็น หนึ่ง ใน เจ็ด หัว เมือง 

ที ่แยก จาก เมอืง ปตัตาน ีชือ่ บา้น นาม เมอืง ยงั บง่ บอก 

ถึง การ ตั้ง เมือง เช่น ชื่อ บ้าน โก ตา ปา รู หมาย ถึง 

 เมือง ใหม่ หรือ ป้อม ใหม่ (โก ตา = ป้อม หรือ เมือง,  

บา ร ู= ใหม)่ สว่น บา้น กอ ตอ ตอื ร ีหมาย ถงึ ปอ้ม หรอื วงั 

สร้าง ด้วย ไม้แก่น (กอ ตอ = ป้อม หรือ วัง, ตือ รี = 

ไม้แก่น)

อดีต รามัน เคย เป็น อำเภอ ขึ้น กับ จังหวัด ยะลา 

ต่อ มา พ.ศ. 2460 ได้ ย้าย ที่ทำการ อำเภอ ไป ที่ บ้าน 

โกตาบารู จึง เปลี่ยน ชื่อ เป็น อำเภอ โกตาบารู แต่  

ชาว บ้าน ยัง เรียก ท้อง ถิ่น นี้ ว่า “นครี ราไม” หมาย ถึง 

เมือง รามัน นั่นเอง พ.ศ. 2481 ทางการ จึง เปลี่ยน ชื่อ 

จาก อำเภอ โกตาบารู เป็น อำเภอ รามัน มา จนถึงปัจจุบัน

ยะหา

“ยะหา” เปน็ คำ มลาย ูหมาย ถงึ ตน้ ขี ้เหลก็ หรอื ตน้ 

มลู เหลก็ อำเภอ ยะหา ม ีอาณาเขต ตดิ กบั รฐั เคด าห ์ของ 

มาเลเซยี และ อำเภอ สะบา้ยอ้ย จงัหวดั สงขลา ยะลา ได ้

รับ การ ยก ฐานะ เป็น อำเภอ ยะหา เมื่อ พ.ศ. 2411

กาบัง

“กา บัง” เป็น คำ มลายู อ่า นว่าฆาม แบ (Gambir) 

หมาย ถึง ต้น สี เสียด หรือ “เฆ อบัง“ (Gebang) หมาย ถึง 

ปาล์ม ชนิด หนึ่ง ที่ มี ลำต้น สูง

อำเภอ กา บัง ได้ แยก ออก มา จาก อำเภอ ยะหา 

และ จดั ตัง้ เปน็ กิง่ อำเภอ เมือ่ พ.ศ. 2534 และ ยก ฐานะ 

เป็น อำเภอ เมื่อ พ.ศ. 2540

กรงปินัง

“กรง ปินัง” เป็น คำ มลายู มา จาก คำ ว่า “กำ ปุง” 

หรือ “กำ ปง” หมาย ถึง หมู่บ้าน ส่วน คำ ว่า “ปีนัง” หรือ 

“ปีแน” หมาย ถึง ต้น หมาก  รวม ความ แล้ว หมาย ถึง 

หมูบ่า้น ที ่ม ีสวน หมาก หมูบ่า้น นี ้แยก จาก อำเภอ เมอืง 

ยะลา มา เป็น ตำบล กรง ปินัง และ ตั้ง เป็น กิ่ง อำเภอ  

ในอดีตการเดินทางจากปัตตานีไป

บันนังสตายังไม่มีถนนอย่างปัจจุบัน

ชาวบ้านจึงใช้เรือหรือแพถ่อไปตาม

ลำน้ำปัตตานี ผ่านท่าสาป จนกระทั่ง

บันนังสตาส่วนที่เหมืองแร่ก็มีบ้านพัก

พระจนีคณานุรักษ์และกงสีซ่ึงคนงานส่วน

ใหญ่จะเป็นชาวจีน
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กรง ปีนัง เมื่อ พ.ศ. 2537

หมูบ่า้นวดัหนา้ถำ้ ชือ่ วดั แหง่ นี ้ทาง ราชการ ใน 

สมยั จอมพล ป. พบิลู สงคราม  ได ้เปลีย่น ใหม ่เปน็ “วดั 

คู หาภิ มุข” ซึ่ง มี ความ หมาย เหมือน เดิม ภูเขา สำคัญ 

ใน ละแวก น้ี ก็ คือ ภูเขาวัดถ้ำ และ ภูเขากำป่ัน เหตุ ท่ี ช่ือ 

ภูเขา กำปั่น เพราะ มี เรื่อง เล่า กัน ว่า...มี เรือ กำปั่น แล่น 

มา ตาม แมน่ำ้ ปตัตาน ีและ มา จม ลง ตรง นัน้ ปรากฏ เปน็ 

ภูเขา สอง ลูก ที่ มี ถ้ำ น้อย ใหญ่ เป็น จำนวน มาก ถ้ำ ที่ 

สำคัญ คือ ถ้ำพระนอน และ ถ้ำศิลป์ ตรง หน้า ถ้ำ  

พระ นอน มี ช่าง ปั้น ปั้น รูป อสูร ถือ กระบอง ยืน เด่น 

ตระหง่าน อยู่ ตรง บันได ปาก ทาง เข้า ประตู ถ้ำ และ 

ภายใน ถำ้ ม ี‘พอ่ ทา่น บรรทม’ หรอื ‘พระพทุธ ไสยาสน ์

องค์ ใหญ่’  เมื่อ วัด จาก พระ เศียร ถึง พระบาท มี ความ 

ยาว ประมาณ 82 ฟตุ เหนอื พระ เศยีร ม ีรปู ปัน้ พญานาค 

ทอดตัว แผ่ พังพาน ดู สวยงาม ตำนาน การ สร้าง 

พระพุทธ รูป องค์ นี้  ก็ ทำนอง เดียว กับ การ สร้าง 

 สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ หลาย แห่ง ใน ภาค ใต้ คือ มัก เล่า ถึง การนำ 

ทรพัย ์สมบตั ิเงนิ ทอง ไป รว่ม ทำบญุ สรา้ง พระบรม ธาต ุ

เจดีย์ ที่ นครศรีธรรมราช  แต่ ภาย หลัง ทราบ ว่า 

พระบรม ธาตุ เจดีย์ สร้าง เสร็จ แล้ว จึง นำ ทรัพย์ สมบัติ 

เงิน ทอง นั้น มาส ร้าง สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ ตาม สถาน ที่ ต่างๆ 

ใหม ่ซึง่ ม ีเรือ่ง เลา่ กนั วา่...ผู ้ดำร ิสรา้ง พระพทุธ ไสยาสน ์

ดัง กล่าว นี้ คือ ผู้ ครอง เมือง ต่างๆ ซึ่งภาย หลัง เรียก  

หัว เมือง มลายู และ ผู้คน ใน ยุค นั้น ล้วน นับถือ ศาสนา 

พุทธ ลัทธิ มหายาน รวม ทั้ง ศาสนา พราหมณ์-ฮินดู 

ส่วน ถ้ำ ศิลป์ นั้น มี ภาพ สี เขียน เป็น ภาพ พระพุทธเจ้า 

 ปาง มาร วชิยั และ ภาพ อคัร สาวก  ซึง่ นกั โบราณคดี ได ้

ให ้ความ เหน็ วา่ คง เขยีน ขึน้ มา ใน สมยั ศร ีวชิยั ราว พทุธ 

ศตวรรษ ที่ 19 - 20

นอกจาก มี ถ้ำ สำคัญ ดัง กล่าว มา แล้ว ยัง มี ถ้ำ อ่ืน ๆ  

เช่น ถ้ำ พระ ผี ทำ  ซึ่ง พบพระ พิมพ์ ดิน ดิบ เป็น จำนวน 

มาก ใน ถ้ำ แห่ง นี้ และ ชาว บ้าน ยัง เล่า ว่า...สมัย ก่อน 

ภายใน ถำ้ เหน็ พระ พมิพ ์เกลือ่น พืน้ นำ้  จงึ ชว่ย กนั หยบิ 

ไป กอง เอา ไว้ ตาม ผนัง ถ้ำ ครั้น ขาก ลับ ออก มา ก็ พบ 

พระ พิมพ์ ดิน ดิบ ยัง เปียก ชื้น วาง เรียง ราย อยู่ ตรง  

ที่ เดิม อีก เหมือน กับ ว่า เพิ่ง ทำ เสร็จ ใหม่ๆ เป็น เช่น นี้ 

หลาย ครั้ง เรียก ถ้ำ นี้ ว่า “ถ้ำ พระ ผี ทำ”

ก่อน จบ ชื่อ บ้าน นาม เมือง ยะลา ผู้ เขียน ขอ  

กลา่ว ถงึ ถนน สวย ทีส่ดุ ใน จงัหวดั นี ้เปน็การ ปดิ ทา้ย ชือ่ 

บา้น นาม เมอืง ยะลา ถนน ที ่วา่ นัน้ ก ็คอื ถนนพพิธิภกัด ี

เปน็ ชือ่ ของ พระยา พพิธิ ภกัด ี(เพิม่ เดชะ คปุต)์ พระยา 

เมือง ยะลา ใน ช่วง พ.ศ. 2453 - 2456 และ ช่วง  

พ.ศ. 2456 - 2469 ซึ่ง ก่อน หน้า นี้ พระยา เมือง ยะลา 

ที่ เป็น มุสลิม คน สุดท้าย คือ  พระยา ณรงค์ ฤทธิ์ ศรี 

ประเทศวิ เศษ วัง ษา (ต่วน สุ ไล มาน พ.ศ. 2440 - 2451)

ถนน พิพิธ ภักดี เป็น ถนน ที่ ร่มรื่น ไป ด้วย ประดู่ 

ต้น ใหญ่ ที่ ปลูก ยืน เรียง ราย อยู่ ทั้ง สอง ฟาก ถนน   

ยาม ผลิ ดอก จะ ดู สวยงาม เหลือง อร่าม ตลอด ทาง

คำขวัญจังหวัด “ใต้  สุด สยาม เมือง งาม 

ชายแดน”

ตราประจำจังหวัดยะลา  รูป เหมือง แร่ดีบุก

สมัยก่อนภายในถ้ำเห็นพระพิมพ์

เกลื่อนพื้นน้ำ จึงช่วยกันหยิบไปกอง

เอาไว้ตามผนงัถำ้ครัน้ขากลบัออกมา

ก็พบพระพิมพ์ดินดิบยังเปียกชื้นวาง

เรยีงรายอยู่ตรงที่เดมิอกีเหมอืนกบัวา่

เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆ เป็นเช่นนี้หลาย

ครั้งเรียกถ้ำนี้ว่า“ถ้ำพระผีทำ”


