จังหวัดนราธิวาส

ประวัติ
จังหวัดนราธิวาส เดิมมีฐานะเปนเพียงอําเภอหนึ่ง เรียกวา อําเภอบางนรา ขึ้นกับเมืองสายบุรี ซึ่งเปน
หนึ่ งในเจ็ ดหั วเมือ งภาคใต ตอ มาได โอนไปขึ้นกับ เมื องระแงะ ซึ่งเปน หนึ่ งในเจ็ด หัว เมืองเชน กัน โดยประวั ติ
ความเปนมาของนราธิวาสนั้น มีความเชื่อมโยงกับเรื่องราวของเมืองปตตานี เมืองสายบุรี และเมืองระแงะ
ในสมัยพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แหง กรุงรัตนโกสิน ทร ไดทรง
รับสั่งใหกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาท ยกทัพหลวงลงมาปกษใตเพื่อปราบปรามขาศึกที่เขามาทางปกษใต
เมื่อข าศึก แตกพ ายหนีไปหมดแลว จึ งเสด็จประทั บ ณ เมืองสงขลา และไดมีรับสั่งออกไปถึง หัวเมืองมลายู
ทั้งหลาย ที่เคยขึ้นกับอยุธยามากอน ใหมาออนนอมดังเดิม โดยพระยาไทรบุ รี และพระยาตรังกานู ยอมออน
นอมแตโ ดยดี แตพระยาปตตานีแข็งเมืองไมยอมออนนอม จึงรับ สั่งใหย กทัพไปเมืองปตตานีเมื่อ พ.ศ. 2332
เมื่อไดเมืองปตตานีแลว ไดโปรดเกลาฯ ใหพระราชทานตราตั้งใหแกพระยาสงขลา (บุญฮุย) เปนพระยาปตตานี
และใหอยูในความกํากับดูแลของเมืองสงขลาตอไป และตั้งในเปนเมืองมนตรีขึ้นอยูกับกรุงรัตนโกสินทรโดยตรง
ในระหวางที่พระยาปตตานี (ขวัญซาย) วาราชการเมืองปตตานีอยูนั้น บานเมืองสงบเรียบรอยปกติสุขตลอดมา
ครั้นเมื่อพระยาปตตานีถึงแกกรรม ทรงโปรดเกลาฯ ใหนายพาย นองชายพระยาหลวงสวัส ดิ์ภักดีผูชวยราชการ
เมืองปตตานี และไดยายที่วาการเมืองปตตานีจากบานมะนา (อาวนาเกลือ) ไปตั้งอยูที่บานยามู
ในระหวางนั้นพวกของซาเห็ดรัตนวงศฯ และพวกโมเซฟไดเริ่มกอกวนความสงบสุขของบานเมือง โดย
คบคิดกับปลนบานพระยาปตตานี และบานหลวงสวัสดิภักดี แตก็ไดถูกตีถอยหนีไปหลบซอนตัว อยูที่บานกะลา
พอ แขวงเมื องสายบุรี นอกจากนั้ นเมือ งปตตานีซึ่ งมีอาณาเขตกวา งขวาง และมี โจรผูร ายชุ กชุม เที่ยวปลน
บานเรือนราษฎรจนเหลือกําลังที่พระยาปตตานีจะปราบใหราบคาบได จึงแจงราชการไปยังเมืองสงขลา พระยา
สงขลา (เถียนจ อง) ออกมาปราบปราม และจัดนโยบายแบงแยกเมือ งปตตานีออกเป น 7 เมือง ไดแก เมือง
ปตตานี, เมืองหนองจิก, เมืองยะลา, เมืองรามันห, เมืองระแงะ, เมืองสายบุรี และเมืองยะหริ่ง ตอมาในสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 ไดมีพระยาปตตานี (ตวนสุหลง), พระยาหนองจิก (ตวนกะ
จิ), พระยายะลา (ตวนบางกอก) และพระยาระแงะ (หนิเดะ) โดยเจาเมืองทั้ง 4 ไดสมคบคิดกันเปนกบฏขึ้น จึง
โปรดเกลาใหพระยาเพชรบุรี และพระยาสงขลา (เถี้ยนเสง) ลงมาปราบ และพิจารณาเห็นวา หนิบอสูชาวบาน

บางปูซึ่งพระยายะหริ่งแต งตั้งใหเปนกรมการเมืองยะหริ่งได เปนกําลังสําคัญ และได ทําการตอสูดวยความกลา
หาญยิ่ง ดวยคุณงามความดีนี้จึงไดแตงตั้งใหเปนผูรักษาราชการเมืองระแงะ สืบตอจากพระยาระแงะ (หนิเดะ)
ที่หนีไป และไดยายที่วาราชการจากบานระแงะมาตั้งใหมที่ตําบลตันหยงมัส
ในสมั ยพระบาทสมเด็จ พระจุ ลจอมเกล าเจ าอยูหั ว รั ชกาลที่ 5 ทรงใหยกเลิ กการปกครองแบบเกา
เพราะการแบงเขตแขวงการปกครอง และตําแหนงหนาที่ราชการในหัวเมืองทั้ง 7 ที่ยังทับซอนกันอยูหลายแหง
จึงไดวางระเบียบแผนการปกครองและตําแหนงหนาที่ราชการใหเปนระเบียบตามสมควรแกกาลสมัย เมื่อวันที่
10 ธันวาคม พ.ศ. 2444
ตอมาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2449 มีประกาศพระบรมราชโองการใหแยกบริเวณ 7 หัวเมือง
ออกมาจากมณฑลเทศาภิบาล เรียกวา มณฑลปตตานี เพื่อสะดวกแกราชการ และทํานุบํารุงบานเมืองใหเจริญ
ขึ้นกวาแตกอน ในป พ.ศ. 2458 ไดยายที่วาราชการจากเมืองระแงะ ตําบลตันหยงมัส มาตั้งที่บานมะนาลอ
(บางมะนาวในปจจุบัน) อําเภอบางนรา สวนทองที่เมืองระแงะ และไดยกฐานะอําเภอบางนราขึ้นเปนเมืองบาง
นรา มีอําเภอในการปกครองไดแก อําเภอบางนรา, อําเภอตันหยงมัส, กิ่งอําเภอยะบะ, อําเภอสุไหงปาดี และ
กิ่งอําเภอโตะโมะ
ครั้นตอมาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ไดเสด็จประพาสมณฑลปกษใต
เมื่อพระองคเสด็จถึงเมืองบางนรา ทรงพระราชทานพระแสงศาสตราแกเมืองบางนรา และทรงดําริวาบางนรา
นั้นเปนชื่อตําบลบาน และควรที่จะมีชื่อเมืองไวเปนหลักฐานสืบไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนชื่อ
เปน "เมืองนราธิวาส" ซึ่งหมายถึงที่อยูของคนดี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2458
ในป พ.ศ. 2476 ไดมีการปรับปรุงระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาคครั้งยิ่งใหญ และใหเปลี่ยนชื่อ
เมืองเปนจังหวัด เมืองนราธิวาสจึงเปนเปลี่ยนเปน "จังหวัดนราธิวาส" จากนั้นเปนตนมา

การเมืองการปกครอง
การปกครองแบงออกเปน 13 อําเภอ 77 ตําบล 551 หมูบาน
1. อําเภอเมืองนราธิวาส
2. อําเภอตากใบ
3. อําเภอบาเจาะ
4. อําเภอยี่งอ
5. อําเภอระแงะ
6. อําเภอรือเสาะ
7. อําเภอศรีสาคร
8. อําเภอแวง
9. อําเภอสุคิริน
10.อําเภอสุไหงโก-ลก
11.อําเภอสุไหงปาดี
12.อําเภอจะแนะ
13.อําเภอเจาะไอรอง

สัญลักษณประจําจังหวัด
ดอกไมประจําจังหวัด

ดอกบานบุรีเหลือง (Odontadenia macrantha)
ตนไมประจําจังหวัด

ตะเคียนชันตาแมว (Neobalanocarpus heimii)
คําขวัญประจําจังหวัด
ทักษิณราชตําหนัก ชนรักศาสนา นราทัศนเพลินตา ปาโจตรึงใจ แหลงใหญแรทอง ลองกองหอมหวาน

เศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด GPP p1 (ป 2548) 35,135 ลานบาท
 เกษตรกรรม 48.66 %
 อุตสาหกรรม 4.97 %
 โรงแรม/ภัตตาคาร 0.63 %
 คาปลีก-คาสง 13.69 %
 กอสราง 2.68 %
 อื่นๆ 29.37 %
ภาวะราคาสินคา
 รายไดเฉลี่ยตอหัว (ป 2548 p1) 44,553 บาท
 อัตราการวางงาน (เม.ย.–มิ.ย.49) 2.11 %
 คาแรงขั้นต่ํา 144 บาท/วัน
 อัตราเงินเฟอ (เม.ย.–ส.ค. 49/เม.ย.–ส.ค. 48) 5.4 %

การจําหนายสินคา OTOP (ม.ค.–สค. 49)
 ยอดจําหนายสินคา OTOP19.73 ลานบาท
มูลคาการคาชายแดน (ม.ค.–ส.ค.49)
 การคารวม 3,329.69 ลานบาท
 การสงออก 1,248.96 ลานบาท
 การนําเขา 2,080.73 ลานบาท
 ดุลการคา -831.77 ลานบาท

สังคมและวัฒนธรรม
เชื้อชาติ
สวนมากเปน ชาวไทยเชื้อสายมลายูดั้งเดิม ชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายจี น และชาวมาเลเซียอพยพจาก
มาเลเซีย
ศาสนา
ชาวไทยมุสลิม 82% ชาวไทยพุทธ 17.9% คริสต และอื่น ๆ 0.1%
ภาษา
สวนใหญ 80.4% ใชภ าษามลายูป ตตานี นอกจากนี้ยัง มีการใช ภาษาไทยถิ่นใต, ภาษาไทยตากใบ
และภาษาจีน
การศึกษา
ปจ จุบันมี สถานศึ กษารวมทั้งหมด 488 แห ง (ไมรวมแหลงวิช าการนอกระบบ) สัง กัด สปช. 255
แหง สัง กัด สศ. 18 แหง สั งกัด สช. 82 แหง สั งกัด กศป. 15 แหง สังกัดเทศบาล 10 แหง สถาบัน ศึกษา
ปอเนาะที่ จดทะเบียน 76 สถาบัน จํานวนนักศึกษากอ นประถมศึก ษา 31,200 คน ระดั บ ประถมศึก ษา
88,200 คน ระดั บมั ธ ยมศึ ก ษาตอนตน 17,300 คน ระดั บ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย/ ปวช. 9,400 คน
ระดับอุดมศึกษา (ปวส.) 900 คน ระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยพยาบาล) 800 คน รวม 147,700 ค
ศิลปและวัฒนธรรม
ลิเกฮูลู (ดิเกฮูลู), มะโยง, โนราแขก

