ประวัติศาสตร์จงั หวัดสงขลา
สงขลา มาจากคําว่า สิงขร แปลว่า ภูเขา ตามสภาพทีต่ งั ้ เมืองซึง่ ปรากฏ ป้อมกําแพง และคู
เมือง บนภูเขา ค่ายม่วง และทางตอนล่างบริเวณบ้านบนเมือง ตําบลหัวเขา ทีไ่ ด้ช่อื ว่าเมืองสงขลานัน้ มา
จากคําว่า สิงขร+นคริน เดิมเป็ นภาษาบาลี (มคธ) เมือ่ เรียกชื่ออย่างไทยแล้ว เมืองสิงขร (สิงขะระ) เรียก
ควบเป็ นสงขลา ชาวปอร์ตุเกสทีม่ าค้าขายสมัยอยุธยา เรียกว่า สิง-กอ-ลา (SINGOLA)
เมืองสงขลา ปรากฏชื่อครัง้ แรกในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา เมือ่ สมเด็จพระ
รามาธิบดีท่ี ๑ ขึน้ เสวยราชย์ กรุงศรีอยุธยา พ.ศ. ๑๘๙๓ ว่าเป็ นเมืองประเทศราชในจํานวน ๑๖ เมือง
ทีต่ งั ้ ตัวเมืองในสมัยนี้ตงั ้ อยูใ่ นท้องทีต่ ําบลหัวเขา อําเภอเมืองสงขลา (บริเวณเขาค่ายม่วง)
เมือ่ พ.ศ. ๒๑๗๓ เจ้าพระยากลาโหมสุรยิ วงค์ กับพวกทําการแย่งราชสมบัติ ปลดพระ
อาทิตวงศ์ จากราชบัลลังก์ แล้วปราบดาภิเษกขึน้ เป็ นพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าพระเจ้าปราสาท
ทอง เป็ นเหตุให้หวั เมืองต่าง ๆ แข็งเมือง เมืองสงขลาก็แข็งเมืองด้วย กรุงศรีอยุธยายกทัพมาปราบ
หลายครัง้ แต่ไม่สําเร็จ จนถึง พ.ศ. ๒๒๒๓ สมเด็จพระนารายณ์ ส่งกองทัพมาปราบเมืองสงขลาได้ และ
ยอมขึน้ ต่อกรุงศรีอยุธยาตลอดมา
เมือ่ พ.ศ. ๒๓๑๐ กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าจึงเกิดก๊กต่าง ๆ ขึน้ สงขลารวมอยูใ่ นก๊กเจ้านคร
เมือ่ พระเจ้ากรุงธนบุรปี ราบก๊กเจ้านครได้ เมือ่ พ.ศ. ๒๓๑๓ เจ้านครและเจ้าเมืองสงขลา หนีไปยังเมือง
ปตั ตานี พระเจ้าตากสินเสด็จเมืองสงขลา ประทับอยู่ ๑ เดือนแล้ว ทรงแต่งตัง้ ให้ชาวเมืองสงขลาคนหนึ่ง
ชื่อโยม เป็ นพระสงขลา ต่อมามีพระราชดําริ พระสงขลา(โยม) หย่อนสมรรถภาพ จึงโปรดเกล้าฯ ให้
หลวงอินทคีรสี มบัติ (เหยีย่ ง แซ่เฮา) นายอากร รังนกเกาะสี่ เกาะห้า เป็ นพระสงขลา เจ้าเมืองสงขลา
(นายเหยีย่ ง แซ่เฮา เป็ นต้นสกุล ณ สงขลา) ส่วนพระสงขลา (โยม) ให้เข้ารับราชการในกรุงธนบุร ี
ครัน้ พ.ศ. ๒๓๗๔ ตนกูเดน ซึง่ เป็ นกบฎต่อไทยและหนีไปเกาะหมาก (ปีนงั ) กับ
เจ้าพระยาไทรปะแงรัน ผูเ้ ป็ นบิดาได้คบคิดกับพวกเมืองไทรบุร ี เมืองปตั ตานี ยะหริง่ ยะลา ให้เป็นกบฎ
ยกทัพมาตีเมืองสงขลา แต่เจ้าพระยาพระคลัง (ดิส บุนนาค) ยกทัพมาปราบพวกกบฎไม่คดิ ต่อสู้
ทัพตามลงไปจนถึงเมืองเประ
การปราบจึงสําเร็จ พระบาทสมเด็จพระนังเกล้
่ าเจ้าอยูห่ วั จึงโปรด
ั ่ นออก คือ ตัง้ เมืองในเขตเทศบาลปจั จุบนั เมือ่ พ.ศ. ๒๓๗๗
เกล้าฯ ให้ยา้ ยเมืองสงขลามาตัง้ ฝงตะวั
ใน พ.ศ. ๒๓๘๔ โปรดเกล้าฯ ให้จดั แจงฝงั หลักเมืองสงขลา พระราชทานเทียนชัย
หลักชัยพฤกษ์ กับเครือ่ งไทยทาน ออกมาให้พระยาสงขลาฝงั หลักเมือง พระยาสงขลาจัดทําโรงพิธกี ลาง
และโรงพิธสี ม่ี ุมเมืองกับโรงพิธพี ราหมณ์ ในเดือน ๔ ขึน้ ๑๐ คํ่า ปีขาล จัตวาศก ๑๒๐๔ เวลาเช้าโมง ๒
บาท (วันศุกร์ขน้ึ ๑๐ คํ่า เดือน ๔ ปีขาล พ.ศ. ๒๓๘๕ เวลา ๐๗.๑๐ นาฬิกา ) ปจั จุบนั ศาลเจ้าหลักเมือง
อยูท่ ถ่ี นนนางงาม
ใน พ.ศ. ๒๔๐๑ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จเมืองสงขลา ถึงสงขลา
ั่
เมือ่ เดือน ๙ แรม ๗ คํ่า เวลาบ่าย ๕ โมงเศษเรือพระทีน่ งกํ
ั ่ าปนกลไฟมณี
เมขลา มาจอดทีเ่ กาะหนู

๒
โปรดให้พระยาวิเชียรคีร ี (บุญสังข์) ผูส้ าํ เร็จราชการเมืองเข้าเฝ้าและพระองค์ประทับทีพ่ ระราชวังแหลม
ทราย ปรึกษาข้อราชการและประพาสเมืองสงขลา ๙ ทิวา กับ ๘ ราตรี ก็เสด็จกลับกรุงเทพฯ
ใน .ศ. ๒๔๑๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เสด็จประพาสอินเดียเมื่อเสด็จ
กลับผ่านทางไทรบุร ี เสด็จพระราชดําเนินโดยสกลมาร์ค ตามเส้นทางถนนตัดใหม่ แล้วเสด็จประทับเรือ
พระทีน่ งสู
ั ่ ่กรุงเทพมหานครฯ
ใน พ.ศ. ๒๔๓๑ พระยาวิเชียรคีร ี (ชุ่ม) ได้ถงึ แก่อนิจกรรม เมืองสงขลาว่างผูส้ าํ เร็จราชการ
เมืองอยู่ ๖ วัน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ เสด็จประพาสเมืองสงขลาโปรดเกล้าให้หลวงวิเศษ
ภักดี (ชม) เป็ นพระยาสุนทรานุ รกั ษ์ เป็ นผูร้ กั ษาราชการเมืองสงขลาและโปรดเกล้าให้พระยาสุนทรา
นุรกั ษ์เป็ นพระยาวิเชียรคีรผี สู้ าํ เร็จราชการเมืองสงขลา เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๓
เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราโชวาทเพื่อ
ปรับปรุงการปกครองได้ปฏิรปู การปกครองเป็ นมณฑลเทศาภิบาลเมืองสงขลา จึงเป็ นทีต่ งั ้ ของมณฑล
นครศรีธรรมราช
ต่อมา พ.ศ. ๒๔๙๕ เมือ่ พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ประกาศใช้เมือง
สงขลาจึงเป็ นทีต่ งั ้ ภาค ฯ ภายหลังเมือ่ ยุบเลิกการปกครองแบบภาคแล้วก็ตาม จังหวัดสงขลาก็เป็นทีต่ งั ้
ของเขตและภาคอยู่ ปจั จุบนั มีส่วนราชการส่วนกลาง ๑๔๐ ส่วน ส่วนภูมภิ าค ๓๒ ส่วน ส่วนท้องถิน่ ๑๗
ส่วน และรัฐวิสาหกิจ ๒๘ ส่วน
ทีม่ า : พิธเี ปิดอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสงขลา.เทมการพิมพ์, ๒๕๒๘

