
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัพทัลงุ 

ประวติัศาสตรเ์มืองพทัลงุ 

เมอืงพทัลุงมปีระวตัศิาสตรย์าวนานนบัตัง้แต่สมยัก่อนประวตัศิาสตรแ์ละสบืต่อมาในสมยั

ประวตัศิาสตร ์ โดยมชุีมชนเกดิขึน้ทางฝ ัง่ตะวนัตกของทะเลสาบสงขลาก่อนแลว้เกดิเป็นเมอืงขึน้ทางฝ ัง่

ตะวนัออกเรยีกชื่อว่าเมอืงสทงิพระ มอีํานาจครอบคลุมรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาประมาณพุทธศตวรรษที ่

๑๒ ต่อมาถูกกองเรอืพวกโจรสลดัรกุราน จงึมกีารยา้ยศูนยก์ารปกครองไปอยู่บรเิวณบางแกว้ ฝ ัง่

ตะวนัตกของทะเลสาบสงขลา เรยีกชื่อเมอืงใหมว่่า เมอืงพทัลุง มอีํานาจครอบคลุมรอบลุ่มทะเลสาบ

สงขลาแทนทีเ่มอืงสทงิพระ เป็นศนูยก์ลางของพุทธศาสนาทีส่าํคญัแห่งหน่ึงในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

โดยมเีมอืงสงขลาเป็นเมอืงปากน้ํา แต่เมอืงพทัลุงกม็ฐีานะเป็นเมอืงบรวิารของแควน้นครศรธีรรมราชมา

ตลอด แมใ้นปลายพุทธศตวรรษที ่ ๒๐ เมือ่สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ พระมหากษตัรยิแ์ห่งกรงุศรี

อยธุยาทรงดงึอํานาจเขา้สู่ส่วนกลาง แต่เมอืงพทัลุงกย็งัตกเป็นเมอืงบรวิารของนครศรธีรรมราช ต่อมา

ในสมยัระบบกนิเมอืงระหว่างปลายพุทธศตวรรษที ่ ๒๐ ถงึกลางพุทธศตวรรษ  ที ่ ๒๕ ราชธานีไดร้บั

ผลประโยชน์เพยีงน้อยนิด โดยเฉพาะในสมยัทีต่ระกูล ณ พทัลุง และตระกูลจนัท-โรจวงศป์กครองเมอืง 

ราชธานีแทบจะแทรกมอืเขา้ไปไมถ่งึทัง้ๆ ทีแ่ยกเมอืงสงขลาออกจากเมอืงพทัลุงไปนานแลว้ 

ขณะเดยีวกนัมหาอํานาจตะวนัตกกค็ุกคามเขา้มารอบดา้น เมือ่พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้

เจา้อยูห่วัแห่งกรุงรตันโกสนิทรท์รงจดัตัง้รฐับาลกลางเขม้แขง็ขึน้แลว้ในกลางพุทธศตวรรษที ่ ๒๕ กท็รง

เรง่รดัใหก้รมหมืน่ดํารงราชานุภาพเสนาบดกีระทรวงมหาดไทยรบีจดัการปกครองหวัเมอืงในแหลม

มาลายเูสยีใหม่ เพื่อ ดงึอํานาจเขา้สู่พระราชวงศจ์กัร ี ทาํใหเ้มอืงพทัลุงถูกรวมการปกครองเขา้มณฑล

นครศรธีรรมราชในสมยัระบบเทศาภบิาล ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๓๙-๒๔๗๖ รฐับาลพยายามลดอํานาจและ

อทิธพิลของตระกูล ณ พทัลุง และตระกูลจนัทโรจวงศ์ตลอดมาในสมยัระบบเทศาภบิาล แต่แลว้เมือ่มี

การเลอืกตัง้ผูแ้ทนราษฎรครัง้แรกในสมยัระบบประชาธปิไตย เชือ้สายของตระกูล ณ พทัลุง กลบัไดร้บั

เลอืกตัง้เป็นผูแ้ทนราษฎรคนแรกของจงัหวดัพทัลุง ปจัจบุนัจงัหวดัน้ีกลบักลายเป็นจงัหวดัทีย่ากจนทีสุ่ด

ของภาคใต ้ เพื่อเขา้ใจถงึเรือ่งราวดงักล่าวผูเ้ขยีนจะแบ่งประวตัศิาสตรพ์ทัลุงออกเป็น ๒ สมยั คอื 

สมยัก่อนประวตัศิาสตร ์และสมยัประวตัศิาสตร ์

สมยัก่อนประวติัศาสตร ์

สนันิษฐานไดจ้ากหลกัฐานทางโบราณวตัถุคอื ขวานหนิขดัสมยัหนิใหม ่ หรอืชาวบา้น 

เรยีกว่า ขวานฟ้าทีพ่บจาํนวน ๕๐-๖๐ ชิน้16

(๑)
 ในเขตทอ้งทีอ่ําเภอเมอืง อําเภอเขาชยัสน และอําเภอ 

(๑) โปรดดรูายละเอยีดในศนูยว์ฒันธรรมจงัหวดัพทัลุง โรงเรยีนพทัลุง,โบราณวิทยาเมอืงพทัลุง  

(พทัลุง : ศนูยว์ฒันธรรมจงัหวดัพทัลุง โรงเรยีนพทัลุง, ๒๕๒๕ ), หน้า ๒๐-๒๑. 

 

                                                           



 ๒ 

ปากพะยนู จงัหวดัพทัลุง ปรากฏว่าทอ้งทีเ่หล่าน้ีในสมยัก่อนประวตัศิาสตรห์รอืประมาณ ๒,๕๐๐-

๔,๐๐๐ ปี มาแลว้16

(๒)
 มชุีมชนเกดิขึน้แลว้ โดยใชข้วานหนิขดัเป็นเครือ่งมอืสบัตดั 

สมยัประวติัศาสตร ์ 

อายตุัง้แต่ประมาณพุทธศตวรรษที ่ ๑๒ เป็นตน้มาจนถงึปจัจุบนัพอจะแบ่งไดเ้ป็น ๔ สมยั 

คอื สมยัสรา้งบา้นแปลงเมอืง สมยัระบบกนิเมอืง สมยัระบบเทศาภบิาล และสมยัระบบประชาธปิไตย 

 

สมยัสร้างบา้นแปลงเมือง  

ตัง้แต่ประมาณพุทธศตวรรษที ่ ๑๒–๒๐  เมือ่บรเิวณสนัทรายขนาดใหญ่ กวา้ง ๕–๑๒ 

กโิลเมตร ยาว ๘๐ กโิลเมตรทางฝ ัง่ตะวนัออกของทะเลสาบสงขลาหรอืบรเิวณทีต่่อมาภายหลงัชาว

พืน้เมอืงเรยีกว่า แผ่นดนิบก ซึง่เป็นทีด่อน เป็นแผ่นดนิเกดิใหมช่ายฝ ัง่ทะเลหลวง ทาํใหผู้ค้นอพยพจาก

บรเิวณฝ ัง่ตะวนัตกของทะเลสาบสงขลา ไปตัง้หลกัแหล่งทาํมาหากนิมากขึน้เรือ่ยๆ เน่ืองจากสภาพภูม-ิ

ประเทศบรเิวณน้ีมคีวามเหมาะสมหลายประการกล่าวคอื เป็นสนัดอนน้ําไมท่่วม สามารถตัง้บา้นเรอืน

สรา้งศาสนสถานไดส้ะดวกด ี มทีีร่าบลุ่มกระจายอยูท่ ัว่ไปกบัทีด่อนเป็นบรเิวณกวา้งขวางพอทีจ่ะ

เพาะปลกูไดอ้ย่างพอเพยีง ประกอบกบัเป็นบรเิวณอยูห่่างไกลจากปา่และภเูขาใหญ่ ภมูอิากาศด ี  ไม่

ค่อยมไีขป้่ารบกวน อกีประการหน่ึง สามารถตดิต่อคา้ขายทางทะเลกบัเมอืงอื่นทีอ่ยูห่่างไกลไดส้ะดวก 

เพราะอยูต่ดิกบัทะเล ชุมชนแถบแผ่นดนิบกจงึเจรญิเตบิโตรวดเรว็กลายเป็นเมอืงท่าสาํคญัแห่งหน่ึงของ

แหลมมาลายตูอนเหนือไปในทีสุ่ด ศูนยก์ลางทีต่ ัง้เมอืงอยูบ่รเิวณสทงิพระ เรยีกชื่อเมอืงว่าสทงิพระ มี

อํานาจครอบคลุมชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา16

(๓)
 ในราวพุทธศตวรรษที ่๑๒ เป็นชุมชนนบัถอืศาสนาฮนิดู

16

(๔)
 มฐีานะเป็นหวัเมอืงขึน้ของบรรดารฐัต่างๆ  ทีเ่ขม้แขง็และมนีโยบายจะควบคุมเสน้ทางการคา้ทีผ่่าน

ทางคาบสมทุรมาลายมูาตลอดเวลา เช่น รฐัฟูนนัลงักาสุกะ ศรวีชิยั16

(๕)
 

ต่อมาไมป่รากฏหลกัฐานแน่ชดัว่าเมือ่ใดเมอืงสทงิพระถูกกองทพัเรอื จากอาณาจกัรทะเล

ใตช้วา สุมาตรายกมาทาํลาย เมอืงเสยีหายยบัเยนิ พลเมอืงแตกกระจดักระจายอพยพหนีภยัไปอยู่ทาง

ฝ ัง่ตะวนัตกของทะเลสาบสงขลากนัมาก เพราะตวัเมอืงอยูใ่กลท้ะเลหลวง คอื ห่างเพยีง ๑ กโิลเมตร ทาํ

ใหข้า้ศกึเขา้ถงึไดง้า่ยโดยไม่ทนัรูต้วั เมอืงสทงิพระจงึอ่อนกําลงัลงมาก หลงัจากนัน้พวกโจรสลดัยกมา

(๒) ประทมุ ชุ่มเพ็งพนัธุ์ "สภาพการณ์ทางสงัคมและวฒันธรรมของดินแดนรอบทะเลสาบสงขลา" 

 เอกสารการสมัมนาทางวิชาการประวตัิศาสตร์และโบราณคดีบริเวณคาบสมทุรสทิงพระ ๘-๑๑ สงิหาคม ๒๕๒๖ สถาบนั

ทกัษิณคดีศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เอกสารหมายเลข ๐๐๒,หน้า ๓. 
(๓) เร่ืองเดียวกนั, หน้า ๓-๔. 
(๔) ศรีศกัร วลัลโิภดม “ชมุชนแรกเร่ิมสมยัประวตัิศาสตร์บริเวณคาบสมทุรสทิงพระและบริเวณใกล้เคียง เอกสารการ 

สมัมนาทางวชิาการประวตัิศาสตร์และโบราณคดีบริเวณคาบสมทุรสทิงพระ ๘–๑๑ สงิหาคม ๒๕๒๖ สถาบนัทกัษิณคดี

ศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วโิรฒ เอกสารเหมายเลข ๐๐๙, หน้า ๕. 
(๕) สงบ สง่เมือง, การพัฒนาหวัเมืองสงขลาในสมัยกรุงธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. ๒๓๑๐– 

๒๔๔๔) (สงขลา : โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒสงขลา,๒๕๒๓), หน้า ๒๓. 

  

                                                           



 ๓ 

ปลน้สดมภ ์ และในทีสุ่ดกส็ามารถยดึเมอืงได ้ ทําใหม้กีารยา้ยศูนยก์ารปกครองไปอยูท่างฝ ัง่ตะวนัตก 

โดยยา้ยไปอยู่บรเิวณบางแกว้ หรอืปจัจบุนัเรยีกว่า โคกเมอืง อยูใ่นอําเภอเขาชยัสน ซึง่เป็นชุมชนอยู่

ก่อนแลว้  และชื่อเมอืงพทัลุงน่าจะเกดิขึน้ในยคุน้ี16

(๖)
 คอืประมาณพุทธศตวรรษที ่ ๑๘-๑๙16

(๗)
มอีํานาจ

ครอบคลุมชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาแทนเมอืงสทงิพระ ชาวเมอืงนบัถอืพุทธศาสนาเป็นส่วนมาก
 
 

ในขณะเดยีวกนัแควน้ตามพรลงิคห์รอืนครศรธีรรมราช ซึง่มศีูนยอ์ํานาจอยูใ่นเขตจงัหวดั

นครศรธีรรมราชในปจัจบุนั และมกีําเนิดมาตัง้แต่พุทธศตวรรษที ่ ๗-๘16

(๘)
สามารถขยายอํานาจเขา้มา

ปกครองดนิแดนทัง้แหลมมาลาย ู โดยปกครองดนิแดนในรปูของเมอืงสบิสองนกัษตัร16

(๙)
 ทาํใหเ้มอืง

พทัลุงตอ้งกลายเป็นเมอืงบรวิารของนครศรธีรรมราช ดงัปรากฏในตํานานเมอืงนครศรธีรรมราชว่า 

เมอืงพทัลุงเป็นเมอืงหน่ึงในเมอืงสบิสองนกัษตัรของนครศรธีรรมราช ใชต้รางเูลก็เป็นตราของเมอืง16

(๑๐)

และในตํานานนางเลอืดขาวตํานานเมอืงพทัลุงกก็ล่าวถงึความเกีย่วขอ้งกบัราชวงศ์ศรธีรรมาโศกราช

ของนครศรธีรรมราชดว้ย ดงัขอ้ความในหนงัสอืเอกสารประวตัศิาสตรเ์มอืงพทัลุง ซึง่แต่งเมือ่ พ.ศ. 

๒๒๗๒ รชัสมยัสมเดจ็พระภมูนิทรราชา (ขนุหลวงทา้ยสระ) แห่งกรงุศรอียธุยาตอนหน่ึงว่า  

“นางและเจา้พระยา (คอืนางเลอืดขาวและกุมารผูเ้ป็นสาม)ี กรธีาพลกลบัหลงัมายงัสทงั

บางแกว้เล่าแล กุมารกเ็สยีบดนิดูจะสรา้งเมอืง กม็าถงึแขวงเมอืงนครศรธีรรมราชและกส็รา้งพระพุทธ-

รปูเป็นหลายตําบลจะตัง้เมอืงมไิด ้ เหตุน้ํานัน้เขา้หาพนัธุส์กับมไิด ้ กใ็หม้าตัง้ ณ เมอืงนครศรธีรรมราช 

แลญงัพระศพธาตุแลเจา้พระญา (แลเจา้พระญา คอืเจา้พระญา) ศรธีรรมโศกราช ลูกเจา้พระยาศรธีรรม

โศกราชนัน้” 
(๑๑)

 

 เมอืงพทัลงุมคีวามสมัพนัธก์บัแควน้นครศรธีรรมราชอยา่งใกลช้ดิ เป็นเมอืงพีเ่มอืงน้องกนั

เพราะแมเ้มอืงพทัลุงจะขึน้กบัแควน้นครศรธีรรมราช แต่มลีกัษณะเป็นเมอืงอสิระในทางการปกครองอยู่

มาก สงัเกตจากสมดุเพลาตํารากล่าวว่า แต่เดมินัน้เมอืงพทัลุงเก่าครัง้มชีื่อว่า เมอืงสทงิพระ ทางฝา่ย

อาณาจกัรเจา้เมอืงมฐีานะเป็นเจา้พญาหรอืเจา้พระยา ทางฝา่ยศาสนจกัรเมอืงพทัลุงมฐีานะเป็นเมอืง

พาราณส ี แสดงใหเ้หน็ว่าเมอืงพทัลุงเป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่มบีรวิารมากศูนยก์ลางจงึมฐีานะเป็นกรงุ 

คอืกรงุสทงิพระคลา้ยกบัเป็นเมอืงหลวงแห่งหน่ึงทเีดยีว และมคีวามสําคญัทางพุทธศาสนามาก เปรยีบ

ไดก้บัเมอืงพาราณส ี (ชื่อกรงุทีเ่ป็นราชธานีของแควน้กาศขีองอนิเดยี) ส่วนแควน้นครศรธีรรมราช

เปรยีบประดุจเป็นเมอืงปาฏลบุีตร (เป็นเมอืงหลวงแควน้มคธ) ฉะนัน้แควน้นครศรธีรรมราชและเมอืง

(๖) ประทมุ ชุ่มเพ็งพนัธุ์ “สภาพการณ์ทางสงัคมและวฒันธรรมของดินแดนรอบทะเลสาบสงขลา” หน้า ๔. 
(๗) ชยัวฒุิ พิยะกลู, ชาํระเพลาบางเลือดขาว (พทัลงุ : ศนูย์วฒันธรรมจงัหวดัพทัลงุ โรงเรียนพทัลงุ,๒๕๒๕),หน้า ๓๗. 
(๘) ประทมุ ชุ่มเพ็งพนัธุ์ “ตามพรลงิค์” วิทยานิพนธ์ปริญญาโท บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๒๓,หน้า ฆ. 
(๙) A. Teeus and David K. Wyatt, Hikayat  Patani : The History of Patani Vol. I (The Hague : Martinus Nijhoff, 

1970),P.3. 
(๑๐) กรมศิลปากร, ผู้รวบรวม, “ตํานานเมืองนครศรีธรรมราช” รวมเร่ืองเมืองนครศรีธรรมราช (พิมพ์เป็นอนสุรณ์ในงาน

พระราชทานเพลงิศพ พลเอกเจ้าพระยาบดินทรเดชานชิุต (แย้ม ณ นคร) ๒๕๐๕, หน้า ๕๑. 
(๑๑) สาํนกันายกรัฐมนตรี คณะกรรมการจดัพิมพ์เอกสารทางประวตัิศาสตร์ "หลกัท่ี ๓๕ ศิลาจารึกดงแมน่างเมือง" ประชุม

ศ◌ิลาจารึกภาคที่ ๓ (พระนครสาํทกัทําเนียบนายกรัฐมนตรี,๒๕๐๘),หน้า ๑๗. 

  

                                                           



 ๔ 

พทัลุงคงจะเคยเป็นเมอืงศูนยก์ลางทางพุทธศาสนาเก่าแก่แห่งหน่ึงของเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ สาํหรบั

เมอืงพทัลุงนัน้ตดิต่อกบัหวัเมอืงมอญและลงักามานานไมต่ํ่ากว่า พ.ศ. ๑๘๐๐ เป็นตน้มาแลว้ พระสงค์

คณะลงักาป่าแกว้จงึเจรญิมากในบรเิวณน้ี วดัสาํคญั ๆ ไมว่่าวดัสทงั วดัเขยีน วดัสทงิพระ วดัพระโค 

ลว้นขึน้กบัคณะลงักาปา่แก้วทัง้สิน้16

(๑๒)
 

ในตอนตน้พุทธศตวรรษที ่ ๑๙ ขณะทีพ่่อขนุรามคําแหงมหาราชแห่งกรงุสุโขทยัเพิง่เริม่

รุง่เรอืงขึน้ ทางแควน้นครศรธีรรมราชยงัคงมอีํานาจแผ่ไปทัว่แหลมมาลาย ู ดงัปรากฏหลกัฐานใน

จดหมายเหตุจนีว่า จกัรพรรดขิองจนีเคยส่งทตูมาขอรอ้งอยา่ใหส้ยาม (นครศรธีรรมราช) รกุรานหรอื

รงัแกมาลาย ู เลย16

(๑๓)
เมอืงพทัลุงจงึคงจะยงัขึน้กบัแคว้นนครศรธีรรมราชต่อมาอกีกว่าศตวรรษเพราะใน

ปลายพุทธศตวรรษที ่ ๑๙ เมือ่สมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่ ๑ (อู่ทอง) ทรงสถาปนากรุงศรอียธุยาขึน้มานัน้ 

อาณาเขตของอยธุยายงัแคบมาก กล่าวคอื ทศิเหนือจดชยันาท ทศิตะวนัออกจดจนัทบุร ีทศิตะวนัตกจด

ตะนาวศรแีละทศิใตจ้ดแค่นครศรธีรรมราช16

(๑๔)
เพิง่ปรากฏหลกัฐานการเปลีย่นแปลงชดัเจนในปลายพุทธ

ศตวรรษที ่ ๒๐ เมือ่สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถทรงดงึอํานาจทุกอย่างเขา้สู่ศูนยก์ลางคอื เมอืงหลวง

ทรงจดัระบบสงัคมเป็นรปูระบบศกัดนิา ในส่วนทีเ่กีย่วกบัการปกครองหวัเมอืง ทรงประกาศใชพ้ระ

อยัการตําแหน่งนายทหารหวัเมอืงใน พ.ศ. ๑๙๙๘ มผีลกระทบต่อเมอืงพทัลุง และแควน้

นครศรธีรรมราช คอื แควน้นครศรธีรรมราชถูกลดฐานะลงเป็นหวัเมอืงชัน้เอกขึน้ตรงต่ออยธุยา ส่วน

เมอืงพทัลุงมฐีานะเป็นหวัเมอืงชัน้ตรขีึน้ตรงต่ออยธุยาเช่นกนั เจา้เมอืงมบีรรดาศกัดิ ์ เป็นพระยา ถอื

ศกัดนิา ๕๐๐๐16

(๑๕)
 

 

สมยัระบบกินเมือง  

  ตัง้แต่ปลายพทุธศตวรรษที ่๒๐ (พ.ศ. ๑๙๙๘) ถงึกลางพุทธศตวรรษที ่๒๕  (พ.ศ. 

๒๔๓๙) ระบบกนิเมอืง หมายถงึระบบทีเ่จา้เมอืงมอีํานาจเกบ็ภาษ ี ใชไ้พร ่ และเกบ็เงนิค่าราชการจาก

ไพร ่ทัง้มสีทิธิล์งโทษราษฎรตามใจชอบ เจา้เมอืงและกรมการมกัเป็นญาตกินั ราชธานีมไิดม้สีทิธิแ์ต่งตัง้

เจา้เมอืงตามทฤษฎทีีก่ําหนดไว ้ เพราะเจา้เมอืงเหล่าน้ีมอียูแ่ลว้, ราชธานีเป็นเพยีงยอมรบัอํานาจเจา้

เมอืง ส่วนกรมการเมอืง ราชธานีกจ็ะตอ้งแต่งตัง้ตามขอ้เสนอของเจา้เมอืง เพื่อป้องกนัเหตุรา้ย 

การปกครองดงักล่าวทําใหร้าชธานีพยายามจะลดอํานาจเจา้เมอืงพทัลุง และเขา้ไปมี

อํานาจเหนือเมอืงพทัลุงตลอดมา โดยในระยะตน้ของสมยัระบบกนิเมอืง อาศยัพุทธศาสนา กล่าวคอื 

สนบัสนุนการก่อตัง้พระพุทธศาสนา ดงึกําลงัคนจากอํานาจของเจา้เมอืงพทัลุงและนครศรธีรรมราชไป

(๑๒) ประทุม ชุม่เพง็พนัธุ ์"สภาพการณ์ทางสงัคมและวฒันธรรมของดนิแดนรอบทะเลสาบสงขลา" หน้า ๘-๙. 
(๑๓) ศรศีกัร วลิลโิภดม, "นครศรธีรรมราชกบัประวตัศิาสตรไ์ทย" ประวติัศาสตรแ์ละโบราณคดีนครศรีธรรมราช   

ชุดที ่๒ (จดัพมิพเ์ป็นเอกสารประกอบการสมัมนาทางวชิาการเรือ่งประวตัศิาสตรน์ครศรธีรรมราช ครัง้ที ่๒ ณ 

วทิยาลยัครนูครศรธีรรมราช ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๒๕),หน้า ๑๐๗. 
(๑๔) Charnvit Kasetsiri, The Rise of Ayudhya (Kuala Lumper : Oxford University Press, 1976),P.140 
(๑๕) กรมศลิปากร, ผูร้วบรวม, เรื่องกฎหมายตราสามดวง (กรุงเทพ : กรมศลิปากร, ๒๕๒๑), หน้า ๑๗๖ พระอยัการ 

ตําแหน่งทหารหวัเมอืง มาตรา ๓๑. 

  

                                                           



 ๕ 

ขึน้กบัวดั พระ และเพิม่ชื่อเสยีงของพระมหากษตัรยิอ์ยุธยาในฐานะผูท้รงอุปถมัภศ์าสนา เช่นกรณีภกิษุ

อนิทรร์วบรวมนกับวชราว ๕๐๐ คนขบัไล่พมา่ทีม่าลอ้มกรงุศรอียธุยาในรชัสมยัสมเดจ็พระมหาจกัร- 

พรรด ิ (พ.ศ. ๒๐๙๑ - ๒๑๑๑) โดยใชเ้วทมนตร ์ สมเดจ็พระมหาจกัรพรรดทิรงโปรดปรานมากจงึ

พระราชทานยศใหเ้ป็นพระครอูนิทโมฬคีณะลงักาป่าแก้ว (กาแกว้) เมอืงพทัลุง ควบคุมวดัทัง้ในเมอืง

พทัลุงและนครศรธีรรมราชถงึ ๒๙๘ วดั ทัง้ทรงกลัปนาวดั คอืกําหนดเขตทีด่นิและแรงงานมาขึน้วดั

เขยีนและวดัสทงัทีพ่ระครอูนิทโมฬบีรูณะดว้ย16

(๑๖)
 

หรอืกรณอุีชงคตนะโจรสลดัมาเลยเ์ขา้มาปลน้โจมตเีมอืงพทัลุงเสยีหายยบัเยนิ เมือ่ประ- 

มาณ พ.ศ. ๒๑๔๑ - ๒๑๔๔ ในรชัสมยัสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช16

(๑๗)
 ออกเมอืงคาํเจา้เมอืงหนีเอา    

ตวัรอด ราษฎรส่วนหน่ึงตอ้งอพยพหนีไปอยูต่่างเมอืง อกีส่วนหน่ึงถูกพวกโจรกวาดตอ้นไปวดัวาอาราม

กถ็ูกเผา ทางราชธานีอา้งวา่ศกึเหลอืกําลงั จงึมไิดเ้อาผดิทีเ่จา้เมอืงทิง้เมอืงและกลบัแต่งตัง้ใหเ้ป็นเจา้

เมอืงต่อไป 16

(๑๘)
แต่กม็กีารกลัปนาวดัในเมอืงพทัลุงอกีครัง้ใน พ.ศ. ๒๑๕๓16

(๑๙)
 

อยา่งไรกต็าม แมว้่าการกลัปนาวดัจะทําใหอ้ํานาจของเจา้เมอืงพทัลุงและนครศรธีรรมราช

ลดน้อยลง เพราะเจา้เมอืงมอีํานาจควบคุมไพรพ่ลโดยตรงเฉพาะในบรเิวณทีอ่ยูน่อกเขตกลัปนาเท่านัน้ 

แต่กท็าํใหม้อีํานาจของฝา่ยฆราวาสกบัพระสงฆส์มดุลมากขึน้ มผีลใหเ้มอืงพทัลุงกลบัเจรญิรุง่เรอืงขึน้

อกีครัง้หน่ึง โดยชุมชนใหญ่ทางฝ ัง่ตะวนัตกของทะเลสาบสงขลาทาํหน้าทีเ่ป็นเมอืงหน้าด่าน ตดิต่อกบั

เมอืงต่างๆ และรบัอารยธรรมจากอนิเดยี ลงักา ส่วนทางฝ ัง่ตะวนัออกทาํหน้าทีเ่ป็นเมอืงท่าคา้ขายทาง

ทะเล16

(๒๐)
 จนเป็นทีรู่จ้กัของชาวต่างชาตทิีเ่ขา้มาตดิต่อคา้ขายกบัเมอืงไทย เช่น เอกสารของฮอลนัดา

บนัทกึไว ้เมือ่ พ.ศ. ๒๑๕๕ ว่าองักฤษและฮอลนัดาพยายามแขง่ขนักนัเขา้ผกูขาดชือ้พรกิไทยจากเมอืง

พทัลุงและเมอืงในบรเิวณใกลเ้คยีง ใน พ.ศ. ๒๑๖๓ เวนแฮสเซลพ่อคา้ฮอลนัดาแนะนําว่า ฮอลนัดาควร

จะจดัส่งเครือ่งราชบรรณาการเจา้เมอืงลกิอร ์ (นครศรธีรรมราช) เจา้เมอืงบรูเ์ดลอง (พทัลุง) และเจา้

เมอืงแซงกอรา (สงขลา) เพื่อเอาใจเมอืงเหล่านัน้ไว ้ เพราะสมัพนัธภ์าพกบัเจา้เมอืงเหล่าน้ีเป็นสิง่สาํคญั

มาก16

(๒๑)
ความรุง่เรอืงทางการคา้น้ีประกอบกบัสงครามไทยพม่า ในตอนตน้พุทธศตวรรษที ่๒๒ และการ

แยง่ชงิอํานาจในราชธานีในปลายพุทธศตวรรษที ่ ๒๒ ทาํใหอ้ํานาจของอยธุยาทีม่ต่ีอหวัเมอืงมาลายู

(๑๖) หลวงศรีวรวตัร (พิณ จนัทโรจวงศ์) ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๑๕ : พงศาวดารเมืองพัทลุง (พระนคร : ศกึษาภณัฑ์ 

พาณิชย์, ๒๕๐๗),หน้า ๑๐-๑๔. 
(๑๗) ศนูย์วฒันธรรมจงัหวดัพทัลงุ โรงเรียนพทัลงุ, เร่ืองเดิม หน้า ๓๓. 
(๑๘) หลวงศรีวรวตัร, เร่ืองเดิม , หน้า ๒๐–๒๑. 
(๑๙) เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๒๒–๒๕, สาํนกันายกรัฐมนตรี, ประชุมตาํราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนาสมัยอยุธยา ภาค ๑  

(พระนคร : โรงพิมพ์สาํนกัทําเนียบนายกรัฐมนตรี ,๒๕๑๐), หน้า ๖๗ -๖๘. 
(๒๐)ประทมุ ชุ่มเพ็งพนัธ์ “สภาพการณ์ทางสงัคมและวฒันธรรมของดินแดนรอบทะเลสาบสงขลา” หน้า ๗ 
(๒๑) ศนูย์วฒันธรรมจงัหวดัพทัลงุ โรงเรียนพทัลงุ, เร่ืองเดิม, หน้า ๓๕–๓๖. 

  

                                                           



 ๖ 

อ่อนแอลง เช่น เจา้เมอืงปตัตานี นครศรธีรรมราช16

(๒๒)
สงขลาและพทัลุง16

(๒๓)
ประกาศไมย่อมรบัการขึน้

ครองราชยข์องพระมหากษตัรยิอ์งคใ์หมข่องอยธุยา ขณะเดยีวกนัทางมาเลยก์ลบัมกีําลงัแขง็ขึน้พวก

มสุลมิจงึเป็นเจา้เมอืงในแถบหวัเมอืงมาลายมูากขึน้ในปลายพุทธศตวรรษที ่ ๒๒ ถงึตน้พุทธศตวรรษที ่

๒๓ อาท ิ พระยารามเดโชเป็นเจา้เมอืงนครศรธีรรมราช ตาตุมะระหุ่มทีเ่ชื่อกนัว่าเป็นตน้ตระกูล ณ 

พทัลุง อาจจะเป็นทัง้เจา้เมอืงพทัลุงและสงขลา 16

(๒๔)
 

ทางอยธุยาพยายามดงึหวัเมอืงดงักล่าวใหใ้กลช้ดิกบัอยธุยามากขึน้ โดยใชน้โยบายใหค้น

ไทยไปปกครอง และสนบัสนุนอุปถมัภต์ระกูลของคนไทยทีม่ผีลประโยชน์ในการปกครองหวัเมอืงแหลม

มาลาย ู บางครัง้ใชค้วามสมัพนัธท์างเครอืญาต ิ แต่ดเูหมอืนนโยบายน้ีจะไมไ่ดผ้ลมากนกัในเมอืงพทัลงุ  

16

(๒๕)
เพราะในปลายพุทธศตวรรษที ่๒๓ ถงึตน้พุทธศตวรรษที ่๒๔ เจา้เมอืงทีเ่ป็นเชือ้สายของตระกูล ณ 

พทัลุง ยงัคงเป็นเจา้เมอืงพทัลุงทีน่บัถอืศาสนาอสิลามสบืมาจนเสยีกรงุศรอียธุยาใหแ้ก่พมา่ใน พ.ศ. 

๒๓๑๐  16

(๒๖)
 

เมือ่ทางราชธานีเกดิการจราจล ขาดกษตัรยิป์กครอง พวกขนุนางและเชือ้พระวงศ์ต่างตัง้

ตวัเป็นอสิระ ทางหวัเมอืงมาลายพูระปลดัหนูผูร้กัษาราชการเมอืงนครศรธีรรมราชตัง้ตวัเป็นอสิระ 

เรยีกว่าชุมชนเจา้นคร ปกครองหวัเมอืงแหลมมาลายทูัง้หมด และดเูหมอืนว่าบรรดาหวัเมอืงอื่นๆ ก็

ยอมรบัอํานาจของเจา้นคร (หนู) แต่โดยด ี เพราะไม่ปรากฏหลกัฐานว่าเจา้นคร (หนู) ตอ้งใชก้ําลงัเขา้

บงัคบัปราบปรามเมอืงหน่ึงเมอืงใดเลย แต่ใน พ.ศ. ๒๓๑๓ เมือ่สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชทรง

ปราบปรามเจา้นคร (หนู) ไดส้าํเรจ็แลว้กโ็ปรดเกลา้ใหเ้จา้นราสุรวิงศพ์ระญาตปิกครองเมอืง

นครศรธีรรมราช และใหร้บัผดิชอบในการดแูลหวัเมอืงแหลมมาลายแูทนราชธานีดว้ย16

(๒๗)
ทาํใหเ้มอืง

พทัลุงกลบัมาขึน้กบัเมอืงนครศรธีรรมราชอกีครัง้ในระหว่าง พ.ศ. ๒๓๑๓–๒๓๑๙ คอื ตลอดสมยัเจา้

นราสุรวิงศ ์ โดยโปรดเกลา้ฯ ใหน้ายจนัทรม์หาดเลก็มาเป็นเจา้เมอืงแทนเจา้เมอืงเชือ้สายตระกูล ณ 

พทัลุง16

(๒๘)
 

(๒๒) สมโชต ิอ๋องสกุล, “ความสมัพนัธร์ะหว่างนครศรธีรรมราชกบัหวัเมอืงใกลเ้คยีง : ศกึษาเฉพาะกรณีความสมัพนัธ ์                  

ทางการปกครองระหว่างนครศรธีรรมราชกบัปตัตานี” ประวติัศาสตรแ์ละโบราณคดีนครศรีธรรมราช  ชุดที ่๒ 

หน้า ๑๑๐–๑๑๓. 
(๒๓) สงบ สง่เมอืง, เรือ่งเดิม, หน้า ๓๖–๓๗. 
(๒๔) หลวงศรวีรวตัร, เรือ่งเดิม, หน้า ๒๕ พงศาวดารและลาํดบัวงศต์ระกลูเมอืงพทัลุง (พมิพเ์ป็นอนุสรณ์ในงาน    

ฌาปนกจิศพคุณหญงิแข เพช็ราภบิาล (แข ณ สงขลา,๒๕๐๕),หน้า ๑-๒. 
(๒๕) ) ลอเรน เกสคิ, “ประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ภาคใตข้องไทย (๒๓๑๐–๒๓๘๓) เกบ็ความโดยยุพาชุมจนัทร ์วารสาร 

ธรรมศาสตร ์ปีที ่๔ ฉบบัที ่๒ (ตุลาคม ๒๕๑๗ - มกราคม ๒๕๑๘), หน้า ๒๒. 
(๒๖) หลวงศรวีรวตัร, เรือ่งเดิม, หน้า ๒๙–๓๑. 
(๒๗) สภุาภรณ์ ตณัศลารกัษ,์ “บทบาทของเจา้พระยานครศรธีรรมราช (น้อย) ทีม่ต่ีอรฐับาลกลางและหวัเมอืงภาคใตใ้น   

รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยั และพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั” วทิยานิพนธป์รญิญาโท 

บณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ๒๕๒๐, หน้า ๓๙. 
(๒๘) หลวงศรวีรวตัร, เรือ่งเดิม, หน้า ๓๓. 

  

                                                           



 ๗ 

การกระทําดงักล่าวคงทําใหต้ระกูล ณ พทัลุง ต่อตา้นเจา้เมอืงพทัลุงคนใหม ่ เพราะใน

พงศาวดารเมอืงพทัลุง ซึง่เขยีนโดยหลวงศรวีรวตัร16

(๒๙)
(พณิ จนัทโรจวงศ)์ เชือ้สายของตระกูล ณ พทัลุง 

กล่าวว่า นายจนัทรม์หาดเลก็เจา้เมอืงพทัลุงคนใหมน่ัน้ว่าราชการอยูไ่ดเ้พยีง ๓ ปีกถ็ูกถอดออกจาก  

ราชการและตําแหน่งเจา้เมอืงพทัลุงตกเป็นของตระกูล ณ พทัลุง อกีใน พ.ศ. ๒๓๑๕ และในปีน้ีเองพระ-

ยาพทัลุง (ขนุหรอืคางเหลก็) ตระกูล ณ พทัลุงไดเ้ปลีย่นท่าทใีหมค่อื เปลีย่นศาสนามานบัถอืศาสนา

พุทธ16

(๓๐)
 คงจะเน่ืองมาจากพระยาพทัลุง (คางเหลก็) ทราบว่าสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชทรงเลื่อมใส   

ในพุทธศาสนาเขา้มามอีทิธพิลชกัชวนใหค้นไทยเกดิความเลื่อมใสในศาสนานัน้16

(๓๑)
ปรากฏหลกัฐานว่า

ในทีสุ่ดถงึกบัทรงออกประกาศหา้มอยา่งเฉียบขาด ใน พ.ศ. ๒๓๑๗ ดงัความตอนหน่ึงว่า 

 

ประกาศของไทย ลงวนัท่ี ๑๓ เดือนตลุาคม ค.ศ ๑๖๖๔  (พ.ศ. ๒๓๑๗) 

ห้ามมิให้ไทยและมอญเข้ารีตและนับถือศาสนาพระมะหะหมดั 

มองเซนเยอรเ์ลอบองเป็นผูแ้ปล 

 

ดว้ยพวกเขา้รตีและพวกถอืศาสนามะหะหมดัเป็นคนทีอ่ยูน่อกพระพุทธศาสนาเป็นคนทีไ่ม่

มกีฎหมาย และไม่ประพฤตติามพระพุทธวจนะ ถ้าพวกไทยซึง่เป็นคนพืน้เมอืงน้ีตัง้แต่กําเนิดไมน่ับถอื

และไมป่ระพฤตติามพระพุทธศาสนาถงึกบัลมืชาตกิําเนิดตวั ถา้ไทยไปประพฤตแิละปฏบิตัติามลทัธขิอง

พวกเขา้รตีและพระมะหะหมดักจ็ะตกอยูใ่นฐานความผดิอยา่งรา้ยกาจ เพราะฉะนัน้เป็นอนัเหน็ไดเ้ทีย่ง

แทว้่าถา้คนจาํพวกน้ีตายไป กจ็ะตอ้งตกนรกอเวจ ี ถา้จะปล่อยใหค้นพวกน้ีทําตามชอบใจ ถา้ไมเ่หน่ียว

รัง้ไว ้ ถา้ไมห่า้มไว ้ พวกน้ีกจ็ะทําใหวุ้่นขึน้ทลีะน้อยโดยไมรู่ต้วั จนทีสุ่ดพระพุทธศาสนากเ็สื่อมทรามไป

(๒๙) หลวงศรวีรวตัร (พณิ จนัทโรจวงศ)์ เป็นเชือ้สายตระกลู ณ พทัลุงดว้ย เขยีงพงศาวดารเมอืงพทัลุงขึน้ใน พ.ศ.  

๒๔๕๘–๒๔๖๐ โดยพยายามใชว้ธิกีารแบบวทิยาศาสตร ์ในคาํนํากล่าวถงึขอ้มลูทีใ่ชป้ระกอบคอื ตํานานวดั บนัทกึ 

ต่าง ๆ บนัทกึของผูป้กครอง ชวีประวตัแิละงานเบด็เตลด็ต่าง ๆ ซึง่สว่น หน่ึงเป็นพงศาวดารเมอืงพทัลุง (พมิพใ์น

ประชุมพงศาวดารภาคที ่๕๓ ฉบบัหอสมุดแหง่ชาต,ิ ๒๕๑๕ เขยีนโดยหมื่นสนิทภริมย ์ปลดักรมในกรมหมื่นไกรสร

วชิติ พระราชโอรสในพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชกบัเจา้จอมมารดากลิน่ธดิาของพระยาพทัลุง 

(คางเหลก็) เจา้เมอืงพทัลุงใน       รชัสมยัสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชและพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลก

มหาราช  พงศาวดารเมอืงพทัลุงฉบบัของ หมื่นสนิทภริมยน้ี์ สมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาพไิชยญาตสิัง่ใหเ้ขยีนขึน้ใน

โอกาสทีม่กีารแต่งตัง้หลวงเทพภกัดยีกระบตัร (ทนั) หลานของปูพ่ระยาพทัลุง (คางเหลก็) ขึน้เป็นพระยาพทัลุงใน

ปลายรชัสมยัสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่ หมื่นสนิทภริมยเ์ขยีนขึน้ตามคาํบอกเล่าของเจา้จอมมารดากลิน่ และน้องสาว

ของท่านคอื คุณฉมิ,แลว้นําขึน้ทลูเกลา้ฯ ถวายพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั ใน พ.ศ. ๒๓๙๓. 
(๓๐) หลวงศรวีรวตัร, เรือ่งเดิม, หน้า ๓๓ 
(๓๑) รชันี สาดเปรม, “บทบาทของชาวมุสลมิในภาคกลางและภาคใตข้องประเทศไทย ในสมยัรตันโกสนิทรต์ัง้แต่ พ.ศ. 

๒๓๒๕–๒๔๕๓ “ วทิยานิพนธป์รญิญาโท บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร,๒๕๒๑, หน้า ๔๓ 

 

 

  

                                                           



 ๘ 

ดว้ย… เพราะเหตุฉะน้ีจงึหา้มขาดมไิหไ้ทยและมอญ ไมว่่าผูช้ายหรอืหญงิเดก็หรอืผูใ้หญ่ไดเ้ขา้ไปในพธิี

ของพวกมะหะหมดัหรอืพวกเขา้รตี ถา้ผูใ้ดมใีจดือ้แขง็ เจตนาไมไ่ดม้ดืมวัไปดว้ยกเิลสต่างๆ จะฝา่ฝืนต่อ

ประกาศน้ี ขนืไปเขา้ในพธิขีองพวกมะหะหมดัและพวกเขา้รตีแมแ้ต่อยา่งหน่ึงอยา่งใดแลว้ ใหเ้ป็นหน้าที่

ของสงัฆราชหรอืบาทหลวงมชิชนันาร ี หรอืบุคคลทีเ่ป็นครสิเตยีน หรอืมะหะหมดัจะตอ้งคอยหา้มปราม

มใิหค้นเหล่านัน้ไดเ้ขา้ไปในพธิขีองพวกครสิเตยีน และพวกมะหะหมดัใหเ้จา้พนกังานจบักุมคนไทยและ

มอญทีไ่ปเขา้พธิเีขา้รตีและมะหะหมดัดงัว่ามาน้ี ส่งใหผู้พ้พิากษาชําระ และใหผู้พ้พิากษาวางโทษถงึ

ประหารชวีติ16

(๓๒)
 

จรงิอยูแ่มว้่าพระยาพทัลุง (คางเหลก็) จะเปลีย่นมานับถอืศาสนาพุทธก่อนการออก

ประกาศดงักล่าว แต่พระราชประสงคใ์นสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชลกัษณะน้ีคงจะเป็นสิง่ทีเ่ขา้ใจกนั

ดใีนหมูขุ่นนางก่อนทีจ่ะมกีารประกาศออกมาอยา่งเป็นทางการพระยาพทัลุง (คางเหลก็) จงึตอ้งเปลีย่น

ศาสนา มใิช่เกดิจากความศรทัธาในพุทธศาสนา เพราะเชือ้สายตระกูล ณ พทัลุง ผูห้น่ึงเป็นเจา้เมอืงใน 

พ.ศ. ๒๓๓๔ - ๒๓๖๐ ยงัไมย่อมใหนํ้าเน้ือหมเูขา้มาในบา้นของท่านแสดงวา่ พระยาพทัลุง (ทองขาว) 

ยงันบัถอืศาสนาอสิลาม เพิง่จะมกีารนบัถอืพุทธศาสนากนัจรงิๆ ในชัน้หลานของพระยาพทัลุง (คาง

เหลก็) 
(๓๓)

 

การเปลีย่นศาสนาของพระยาพทัลุง (คางเหลก็) ดเูหมอืนจะไมไ่ดผ้ลทางการเมอืงมากนกั 

เพราะตระกูล ณ พทัลุง ยงัไมไ่ดร้บัความไวว้างใจจากราชธานี อํานาจและอทิธพิลของเมอืงพทัลุงลดลง

เรือ่ยๆ กล่าวคอื ใน พ.ศ. ๒๓๑๘ สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชทรงสนบัสนุนจนีเหยยีงหรอืหลวง 

สุวรรณครีคีนกลุ่มใหมแ่ละต้นตระกูล ณ สงขลา เป็นเจา้เมอืงสงขลา16

(๓๔)
ทัง้ยกเมอืงสงขลาเมอืงปากน้ํา

ของเมอืงพทัลุงไปขึน้กบัเมอืงนครศรธีรรมราช เมือ่เจา้นราสุรวิงศถ์งึแก่นิราลยัในปีรุง่ขึน้  ทางราชธานี

ใหย้กเมอืงพทัลุงไปขึน้ตรงต่อราชธานีดงัเดมิ16

(๓๕)
และสบืไปตลอดสมยัระบบกนิเมอืง และแมว้่าพระยา-

พทัลุง (คางเหลก็) จะส่งบุตรธดิาหลายคนไปถวายตวั16

(๓๖)
 ทัง้มคีวามดคีวามชอบในการทาํสงครามกบั

พมา่ใน พ.ศ. ๒๓๒๘ และกบัปตัตานีในปีถดัมา แต่เมือ่พระยาพทัลุง (คางเหลก็) ถงึแก่อนิจกรรม       

ใน พ.ศ. ๒๓๓๒ พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชกลบัโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระยาศรไีกร-

ลาศคนของราชธานีมาเป็นเจา้เมอืงพทัลุงแทนตระกูล ณ พทัลุง16

(๓๗)
อกี ๒ ปีต่อมายงัทรงเพิม่บทบาทให้

(๓๒) เรือ่งเดียวกนั, หน้า ๔๓–๔๔ อา้งถงึ ประชมุพงศาวดารภาคท่ี ๓๙, หน้า ๔๖๕–๔๖๖. 
(๓๓) สมัภาษณ์นายแส รตันพนัธุ ์เชือ้สายตระกลู ณ พทัลุง  สายพระยาพทัลุงทองขาว อายุ ๘๔ ปี วนัที ่๓๐ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๒๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ บา้นเลขที ่๓/๒๓๐ หมู่บา้นเมอืงทองนิเวศน์ ๑ ถนนแจง้วฒันะ บางเขน 

กรุงเทพฯ. 
(๓๔) สงบ สง่เมอืง, เรือ่งเดิม, หน้า ๑๖๓. 
(๓๕) อรยีา เสถยีรสตุ, “เจา้เมอืงนครศรธีรรมราชสมยัปกครองแบบเก่าแหง่กรุงรตันโกสนิทร ์(พ.ศ. ๒๓๒๕ - ๒๔๓๕  

“วทิยานิพนธป์รญิญาโท บณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,๒๕๑๔, หน้า ๓๗. 
(๓๖) พงศาวดารและลาํดบัวงศต์ระกลูเมืองพทัลุง, หน้า ๔. 
(๓๗) หลวงศรวีรวตัร, เรือ่งเดิม, หน้า ๓๗–๔๐. 

  

                                                           



 ๙ 

เมอืงสงขลาเขม้แขง็มากขึน้ โดยใหท้าํหน้าทีด่แูลหวัเมอืงประเทศราชมลาย1ู6

(๓๘)
และในรชัสมยั

พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั ขณะทีท่างราชธานียอมใหต้ระกูล ณ พทัลุง (พระยาพทัลุง

ทองขาว) กลบัมาเป็นเจา้เมอืงพทัลุงอกี แต่กส็่งนายจุย้ตระกูลจนัทโรจวงศ ์ และบุตรของเจา้พระยาสริ

นทราชา (จนัทร)์
(๓๙)

ซึง่เกีย่วดองกบัตระกูล ณ นคร เขา้มาเป็นกรมการเมอืงพทัลุง  16

(๔๐)
เพื่อคานอํานาจ

ของตระกูล ณ พทัลุง ในทีสุ่ดในระหว่าง พ.ศ. ๒๓๕๔–๒๓๘๒ เมือ่เจา้พระยานคร (น้อย) ปกครองเมอืง

นครศรธีรรมราชหวัเมอืงแหลมมาลายตูอ้งตกอยูใ่นอํานาจของตระกูล ณ นคร ทางราชธานีแต่งตัง้ให้

พระเสน่หามนตร ี (น้อยใหญ่) บุตรชายคนโตของเจา้พระยานคร (น้อย) มาเป็นเจา้เมอืงพทัลุงแทน

ตระกูล ณ พทัลุง (พระยาพทัลุงเผอืก) ในระหว่าง พ.ศ. ๒๓๖๙ - ๒๓๘๒16

(๔๑)
ขณะเดยีวกนัตระกูล ณ 

สงขลา กพ็ยายามสรา้งอทิธพิลในเมอืงพทัลุง โดยพระยาสงขลาเถีย้นเสง้และบุญสงัขต่์างกแ็ต่งงานกบั

คนในตระกูล ณ พทัลุงทัง้คู่16
(๔๒)

 

ศาสตราจารยเ์วลาอดตีผูเ้ชีย่วชาญประวตัศิาสตรเ์อเชยีตะวนัออกเฉยีงใตป้ระจาํ

มหาวทิยาลยัฮาวายตัง้ขอ้สงัเกตว่า การถงึอสญักรรมของเจา้พระยานคร (น้อย) ใน พ.ศ. ๒๓๘๒ ทาํให้

ราชธานีไดโ้อกาสจาํกดัอํานาจของเจา้เมอืงนครศรธีรรมราชลงบา้ง16

(๔๓)
 เช่น เรยีกตวัพระยาไทรบุร ี

(แสง) และพระเสนานุชติ (นุด) ปลดัเมอืงไทรบุรบุีตรของเจา้พระยานคร (น้อย) กลบัสนบัสนุนใหต้ระกูล 

ณ ระนอง ซึง่เพิง่รุง่เรอืงจากการทําเหมอืงแรด่บุีกและคา้ฝ่ินทางฝ ัง่ทะเลตะวนัตก (ทะเลหน้านอก) ของ

แหลมมลายขูยายอํานาจเขา้มาทางฝ ัง่ตะวนัออกในเขตเมอืงชุมพรและไชยา16

(๔๔)
 สาํหรบัทีเ่มอืงพทัลุง

นัน้ ทางราชธานีเรยีกตวัพระเสน่หามนตร ี(น้อยใหญ่) กลบัแลว้แต่งตัง้พระปลดั (จุย้ จนัทโรจวงศ์) เป็น

พระยาอภยับรริกัษ์ จกัรวชิติพพิธิภกัดพีริยิพาหะเจา้เมอืงพทัลุงแทน และใหต้ระกูลจนัทโรจวงศแ์ละ

ตระกูล ณ พทัลุงเป็นกรมการเมอืง เพราะพระยาอภยับรริกัษ์ฯ (จุย้) ผูน้ี้นอกจากจะมคีวามดคีวามชอบ

ในการปราบกบฏเมอืงไทรบุร ีใน พ.ศ. ๒๓๗๓ และ พ.ศ ๒๓๘๑ อยา่งแขง็ขนัแลว้ ประการสําคญัคอืยงั

เกีย่วดองกบัขนุนางตระกูลบุนนาคทีม่อีํานาจสงูยิง่ในขณะนัน้และบงัคบับญัชาหวัเมอืงแหลมมาลายใูน

ตําแหน่งพระกลาโหมมาเป็นเวลายาวนานดว้ย แต่ในทีสุ่ดตระกูลจนัทโรจวงศก์บัตระกูล ณ พทัลงุ

กลายเป็นเหมอืนตระกูลเดยีวกนั และสามารถปกครองเมอืงพทัลุงสบืต่อไปตลอดสมยัระบบกนิเมอืง คง

(๓๘) สงบ สง่เมือง, เร่ืองเดิม, หน้า ๑๒๖. 
(๓๙) ผู้ กํากบัราชการหวัเมืองฝ่ังทะเลตะวนัตกของแหลมมลายหูรือทะเลหน้านอก ๘ เมืองคือ เมือง ถลาง ภเูก็ต ตะกัว่ป่า  

ตะกัว่ทุง่ ก็รา พงังา ครุะ และครุอต. 
(๔๐) หลวงศรีวรวตัร, เร่ืองเดิม, หน้า ๔๓. 
(๔๑) เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๔๗–๕๕. 
(๔๒)  ลอเรน เกสคิ, เร่ืองเดมิ, หน้า ๒๙. 
(๔๓) วอลเตอร์ เอฟ เวลลา แผ่นดนิพระน่ังเกล้าฯ แปลโดยนิจ ทองโสภิต (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพ์ สมาคมสงัคมศาสตร์ 

แหง่ประเทศไทย, ๒๕๑๔), หน้า ๑๕๐. 
(๔๔) สารูป ฤทธ์ิช,ู “การเมืองการปกครองของมณฑลชมุพร พ.ศ. ๒๔๓๙ - ๒๔๖๙ “วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท บณัฑิต 

วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๒๖, หน้า ๒๕. 

  

                                                           



 ๑๐ 

เป็นเพราะพระยาอภยับรริกัษ์ฯ (จุย้) ไมม่บุีตร จงึรบันายน้อยหลานมาเป็นบุตรบุญธรรมแลว้สรา้ง

ความสมัพนัธก์บัตระกูล ณ พทัลุงโดยใชก้ารแต่งงาน16

(๔๕)
 

การสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างตระกูลจนัทโรจวงศก์บัตระกูล ณ พทัลุง โดยใชก้ารแต่งงาน

นัน้ทําใหอ้ํานาจของกลุ่มผูป้กครองเมอืงพทัลุงกระชบัยิง่ขึน้ มกีารแบ่งผลประโยชน์กนัอยา่งจรงิจงั จน

ราชธานีแทบจะแทรกมอืเขา้ไปไมถ่งึ โดยเฉพาะในตอนปลายสมยัระบบกนิเมอืง เช่น ในสมยัพระยา

อภยับรริกัษ์ฯ (เนตร จนัทโรจวงศ์) เป็นเจา้เมอืง ใน พ.ศ. ๒๔๓๗ พระสฤษดิพ์จนกรณ์ขา้ราชการชัน้  

ผูใ้หญ่ของกระทรวงมหาดไทยออกไปตรวจราชการแลว้มคีวามเหน็ว่า เมอืงพทัลุงเป็นเมอืงเลก็ แต่

กรมการเมอืงมอีํานาจมากเกนิผลประโยชน์และมอีํานาจชนิด….“ทีไ่มม่กีําหนดว่าเพยีงใดชดั แต่เป็น

อํานาจทีม่เีหนือราษฏรอย่างสงูเจยีนจะว่าไดว้่าทําอยา่งใดกบัราษฎรกแ็ทบจะทาํได…้.”
(๔๖)

ส่วนดา้น

ผลประโยชน์เจา้เมอืงและกรมการแบ่งกนัเองเป็น ๓ ตอน คอื 

ตอนที ่ ๑ พระยาวรวุฒไิวยวฒัลุงควไิสยอศิรศกัดพิทิกัษ์ราชกจินรศิศรภกัดพีริยิะพาหะ 

(น้อย) จางวาง ซึง่ทาํหน้าทีก่ํากบัเมอืงพทัลุง และพระยาอภยับรริกัษ์ฯ (เนตร) เจา้เมอืงสองคนพ่อลกู

ตระกูลจนัทโรจวงศไ์ดผ้ลประโยชน์จากส่วยรายเฉลีย่ 

ตอนที ่๒ ยกกระบตัรในตระกูล ณ พทัลุง ไดผ้ลประโยชน์จากภาษอีากร 

ตอนที ่๓ กรมการผูน้้อย เป็นกรมการของผูใ้ดกจ็ะไดแ้บ่งปนัผลประโยชน์จากทางนัน้ 

ผลประโยชน์หลกัคอื การทํานา เพราะเจา้เมอืงและกรมการมทีีน่ากวา้งใหญ่ทุกคนขายขา้วไดท้ลีะ 

มากๆ โดยไมต่อ้งเสยีค่านา 

นอกจากนัน้ยงัมกีารแบ่งปนัผลประโยชน์จากคุกตะรางอกี เพราะผูใ้ดเป็นตุลาการชําระคด ี

ผูน้ัน้จะมคีุกตะรางสําหรบัขงันกัโทษในศาลของตน จงึมคีกุตะรางถงึ ๖ แห่ง โดยแบ่งเป็น ๒ ขนาด คอื 

ขนาดใหญ่ ๓ แห่ง เป็นของเจา้เมอืง หลวงเมอืง หลวงจ่ามหาดไทย และขนาดเลก็ อกี ๓ แห่ง เจา้เมอืง

จะเป็นผูอ้นุญาตใหค้นทีช่อบพอและไวว้างใจไดม้ผีลประโชยน์ทีจ่ะไดจ้ากการมคีุกตะรางของตวัเองคอื 

ไดค้่าธรรมเนียม แรงงาน และมอีํานาจในการพจิารณาคด ีนกัโทษของคุกตะรางใดเป็นดงัเช่นทาส    ใน

เรอืนนัน้ทาํใหก้รมการเมอืงอยากจะมคีุกตะรางเป็นอยา่งยิง่ ผูใ้ดไมม่คีุกตะรางกจ็ะถูกมองว่าไมเ่ป็น ผูด้ ี

เป็นคนชัน้ตํ่า 

สาํหรบัราษฎร นอกจากตอ้งเสยีค่านาแลว้ ยงัถูกเกณฑแ์รงงานและสิง่ของทัง้ของกนิและ

ของใชอ้กี โดยเฉลีย่จะถูกเกณฑไ์มต่ํ่ากว่า ๕ ครัง้ต่อปี ราษฎรมกัตอ้งยอมเพราะเกรงกลวัเจา้เมอืงและ

ขนุนางมาก โจรผูร้า้ยกชุ็กชุม16

(๔๗)
 

สภาพดงักล่าวเป็นปญัหาทีท่างราชธานีเมอืงหนกัใจมาก16

(๔๘)
ทัง้ยงัมปีญัหากบัเมอืง

ขา้งเคยีง คอื กบัเมอืงสงขลาและนครศรธีรรมราชดว้ย เพราะกลุ่มผูป้กครองของเมอืงเหล่าน้ีมุง่แต่จะ

(๔๕) โปรดดรูายละเอียดใน พงศาวดารและลาํดับวงศ์ตระกูลเมืองพทัลุง, หลวงศรีวรวตัร, เร่ืองเดิม หน้า ๕๖–๗๗. 
(๔๖) ) หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ รัชการท่ี ๕ ม.๒.๑๔/๒๒ รายงานพระยาสฤษดิ์เร่ืองตรวจราชการมณฑลนครศรีธรรมราช 

ร.ศ. ๑๑๓ (พ.ศ. ๒๔๓๗). 
(๔๗) เร่ืองเดียวกัน. 

  

                                                           



 ๑๑ 

รกัษาผลประโยชน์ของตนฝ่ายเดยีว จงึมกัพบว่าเมือ่โจรผูร้า้ยทําโจรกรรมในเมอืงสงขลาแลว้หลบหนีไป

เมอืงพทัลุง เจา้เมอืงสงขลาขอใหเ้จา้เมอืงพทัลุงส่งตวัใหผู้ร้า้ยไปให ้ แต่เจา้เมอืงพทัลุงมกัจะเพกิเฉย

ส่วนโจรผูร้า้ยทีท่ําโจรกรรมในแขวงเมอืงพทัลุงแลว้หนีเขา้อยูใ่นแขวงเมอืงสงขลา เจา้เมอืงพทัลุงขอให้

เจา้เมอืงสงขลาส่งตวัผูร้า้ยไปให ้ เจา้เมอืงสงขลากม็กัจะเพกิเฉยเช่นกนั16

(๔๙)
หรอืกบัทางเมอืง

นครศรธีรรมราชกเ็ป็นทาํนองเดยีวกนักบัทางเมอืงสงขลา 16

(๕๐)
 

พอจะกล่าวไดว้่าตลอดสมยัระบบกนิเมอืง แมว้่าราชธานีพยายามควบคุมเมอืงพทัลุงแต่ก็

ควบคุมไดแ้ต่เพยีงในนามเท่านัน้ เพราะความห่างไกลจากราชธานีทําใหร้าชธานีดแูลไมท่ัว่ถงึและไม่

ค่อยมคีวามรูเ้กีย่วกบักจิการภายในของเมอืงพทัลุงดว้ยผลประโยชน์ของราชธานีจงึรัว่ไหลไปมาก 

ประกอบกบัในตอนกลางรชัสมยัสมเดจ็พระเจา้จลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัอยูใ่นระยะหวัเลีย้วหวัต่อ ไมว่่า

มองไปทางทศิไหน เหน็องักฤษและฝรัง่เศสพรอ้มทีจ่ะฉวยโอกาสรกุรานเขา้มา โดยเฉพาะทางหวัเมอืง

แหลมมาลาย ู องักฤษถอืโอกาสแทรกแชงเขา้มาในหวัเมอืงประเทศราชมลายขูองไทยและคุกคามหวั

เมอืงฝ ัง่ตะวนัตก ส่วนบรเิวณคอคอดกระตอนเหนือของแหลมมาลายทูัง้องักฤษและฝรัง่เศสคุกคามเขา้

มาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการคา้และขยายอทิธพิลทางการเมอืง พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้

เจา้อยูห่วัทรงวติกเป็นอยา่งยิง่ หลงัจากมกีารจดัตัง้รฐับาลกลางเขม้แขง็ขึน้แลว้ ในปลายปี พ.ศ. ๒๔๓๕ 

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัจงึทรงเรง่รดัใหก้รมหมืน่ดํารงราชานุภาพเสนาบด ี

กระทรวงมหาดไทยรดีจดัการปกครองหวัเมอืงในแหลมมลายเูสยีใหม1่6

(๕๑)
เพื่อดงึอํานาจเขา้สู่พระ

ราชวงศจ์กัร ี   ทาํใหเ้มอืงพทัลุงถูกรวมการปกครองเขา้กบัมณฑลนครศรธีรรมราชในพ.ศ. ๒๔๓๙ 

เน่ืองจากกรมหมืน่ดาํรงราชานุภาพทรงเหน็ว่า เมอืงพทัลุง “เป็นหวัเมอืงบงัคบัยาก”
(๕๒)

เช่นเดยีวกบั

เมอืงนครศรธีรรมราช สงขลา และหวัเมอืงประเทศราชมลาย ู จงึทรงรวมหวัเมอืงเหล่าน้ีเขา้เป็นมณฑล

นครศรธีรรมราช ใหต้ัง้ศูนยก์ารปกครองทีเ่มอืงสงขลา โดยทรงมอบหมายใหพ้ระยาสุขุมนัยวนิิต (ป ัน้ 

สุขมุ) เป็นขา้หลวงเทศาภบิาล 

(๔๘) หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ ร.๕ ม.๒.๑๔/๑๐๐ (ลบั) พระวิจิตรวรสาส์น กราบทลูกรมหมื่นดาํรงราชานภุาพ  

ท่ี ๒๓/๑๑๔  ๑๑ มีนาคม ร.ศ.๑๑๔. 
(๔๙) ) หอจดหมายเหตชุาติ ร.๕ ม.๒๑/๒๐ เร่ืองเขตแดนเมืองพทัลงุกบัเมืองสงขลาท่ีคาบเก่ียวกนัให้เปลีย่นตําบลกนัเสยี 

มิถนุายน ร.ศ. ๑๑๓, ร.๕ ม.๒.๑๔/๙๘ รายงานเจ้าพระยาเทเวศรไปตรวจราชการทางเมืองสงขลา เมืองพทัลงุ เมอืงกลนั

ตนั ร.ศ. ๑๑๓. 
(๕๐) หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ ร.๕ ม.๒.๑/๑๙ เร่ืองเมืองพทัลงุขอท่ีละเลน้อย บ้านหวัป่า บ้านตะเครียะ มาเป็นแขวงเมอืง

พทัลงุตามเดมิ ๔ พฤศจิกายน  -๕ กนัยายน ร.ศ. ๑๑๒. 
(๕๑) หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ ร.๕ ม.๔๗/๑๔ กรมหมื่นดาํรงราชานภุาพกราบบงัคมทลู พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วั ท่ี ๑๕๕๐/๓๘๐๐๓ ๒๐ มกราคม ร.ศ. ๑๑๔. 
(๕๒) หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ ร.๕ ม.๔๗/๑๙ กรมหมื่นดาํรงราชานภุาพ กราบบงัคมทลูพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วั ท่ี ๑๑ พฤศจิกายน  ร.ศ. ๑๑๗. 

 

 

  

                                                                                                                                                                                   



 ๑๒ 

 

สมยัระบบเทศาภิบาล  

ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๓๙ - ๒๔๗๖ ช่วงน้ีเมอืงพทัลุงรวมอยูใ่นการปกครองของมณฑล 

นครศรธีรรมราช สงักดักระทรวงมหาดไทย รฐับาลพยายามทาํลายอํานาจและอทิธพิลของตระกูลจนั-

ทโรจวงศ ์และตระกูล ณ พทัลุง เพื่อดงึอํานาจเขา้สู่พระราชวงศจ์กัร ี

การดงึอํานาจการปกครองหวัเมอืงเขา้สู่พระราชวงศจ์กัรใีนกลางรชัสมยัพระบาทสมเดจ็

พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู ่ มหีลกัการปกครองอยูว่่า อํานาจจะตอ้งเขา้มารวมอยูท่ีจ่ดุเดยีวกนัหมดรฐับาล

กลางจะไมใ่หก้ารบงัคบับญัชาหวัเมอืงขึน้อยูก่นัเพยีง ๓ กระทรวงคอื กรมมหาดไทย กรมกลาโหม และ

กรมท่า  และจะไม่ยอมใหเ้จา้เมอืงต่างๆ  มอีํานาจอยา่งทีเ่คยมมีาในสมยัระบบกนิเมอืงระบบการ

ปกครองแบบใหมน้ี่เรยีกว่า ระบบเทศาภบิาล 

หลกัต่างๆ ของการปกครองตามระบบเทศาภบิาลทีร่ะบุไวใ้นประกาศจดัปนัหน้าทีร่ะหว่าง

กระทรวงกลาโหมและมหาดไทย ร.ศ. ๑๑๓ (พ.ศ. ๒๔๓๗) ซึง่รวมหวัเมอืงทัง้หมดไวใ้ตก้ารบงัคบั

บญัชาของกระทรวงมหาดไทย ในพระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่ ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ.๒๔๔๐) และ

ในขอ้บงัคบัลกัษณะปกครองหวัเมอืง ร.ศ. ๑๑๗ (พ.ศ. ๒๔๔๑) ตามกฎหมายเหล่าน้ีประเทศไทยเริม่จดั

ส่วนราชการบรหิารตามแบบใหม ่ มอีํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามลาํดบัของสายการบงัคบั

บญัชาจากตํ่าสุดไปจนถงึขัน้สงูสุดดงัน้ี 

ชัน้ที ่๑  การปกครองหมู่บา้น มผีูใ้หญ่บา้นปกครอง 

ชัน้ที ่๒  การปกครองตําบล มกีํานันปกครอง 

ชัน้ที ่๓  การปกครองอําเภอ มนีายอําเภอปกครอง 

ชัน้ที ่๔  การปกครองเมอืง มผีูว้่าราชการเมอืงปกครอง 

ชัน้ที ่๕  การปกครองมณฑล มขีา้หลวงเทศาภบิาลปกครอง 

การวางสายการปกครองเป็นลาํดบัชัน้กล่าวนับเป็นการเปลีย่นแปลงสภาพสงัคมเก่าใน  

หวัเมอืงไปเป็นอกีรปูหน่ึง ราษฎรซึง่ไมเ่คยมสีทิธิม์เีสยีง เคยเป็นเพยีงบ่าวไพรก่ไ็ดม้โีอกาสเลอืก        

ผูใ้หญ่บา้น กํานนัขึน้เป็นหวัหน้า ซึง่เท่ากบัไดม้โีอกาสเสนอความตอ้งการของตนเองใหน้ายอําเภอและ

ผูว้่าราชการเมอืงทราบ ผูว้่าราชการเมอืงและกรมการเมอืงหรอืพวกพอ้งทีเ่คยทาํอะไรตามใจชอบก็

กระทําไมไ่ดเ้สยีแลว้ เพราะมขีา้หลวงเทศาภบิาลมาคอยดแูลเป็นหเูป็นตาแทนรฐับาล การกนิเมอืง   

ซึง่เคย “กนิ” จากภาษทุีกอยา่งตอ้งกลบักลายเป็นเพยีง “กนิ” เฉพาะเงนิเดอืนพระราชทานในฐานะ     

ขา้ราชการ เพราะรฐับาลเริม่เกบ็ภาษเีองและเมือ่นายอําเภอ ผูว้่าราชการเมอืง และกรมการเมอืงมฐีานะ

เป็นขา้ราชการ กต็อ้งถูกยา้ยไปตามทีต่่างๆ ตามคาํสัง่ของรฐับาล ไมผ่กัพนัเป็นเจา้เมอืงเจา้ของชวีติ

ของชาวชนบทอยูเ่พยีงแห่งเดยีวตามระบบเดมิ กาํนันผูใ้หญ่จะไดค้่าธรรมเนียมต่างๆ ไดส้่วนลดจาก

การเกบ็ค่านา ค่าน้ํา ค่าราชการ 16

(๕๓)
 

(๕๓) ) แถมสขุ นุม่นนท์ “การปกครองสมยัโบราณ” การเมืองและการต่างประเทศในประวตัิศาสตร์ไทย (กรุงเทพฯ : 

ไทยวฒันาพานิช จํากดั, ๒๕๒๔), หน้า ๙–๑๐. 

  

                                                           



 ๑๓ 

อน่ึงการปกครองในระบบเทศาภบิาล รฐับาลยงัตอ้งการใหร้าษฎรมคีวามผกูพนักบัรฐับาล  

และมคีวามรูส้กึว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของรฐัชาต ิ รฐับาลใชก้ารศกึษาเป็นเครือ่งมอื โดยมอบหมายให้

จดัเป็นสถานศกึษา เพราะจดัเป็นองคก์รทีส่ามารถจดัการเรยีนการสอนไดท้ัว่พระราชอาณาจกัรโดยไม่

ตอ้งเปลอืงเงนิทองของรฐัในการก่อสรา้ง และเป็นแหล่งจงูใจใหร้าษฎรเขา้มาเรยีนหนงัสอืได1้6

(๕๔)
และ

มอบหมายใหก้รมหมืน่วชริญานวโรรสพระราชโอรสในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ซึง่ทรง

เป็นพระราชาคณะธรรมยตุกินิกายรบัผดิชอบรว่มกบักรมหมื่นดาํรงราชานุภาพ เพราะรฐับาลถอืว่า

ธรรม-ยตุกินิกายเป็นตวัแทนของรฐัฝา่ยสงฆส์่วนตวัแทนฝา่ยฆราวาสคอืกระทรวงมหาดไทย หรอืกรม

หมืน่ดํารงราชานุภาพทัง้สองพระองคจ์งึทรงกําหนดแบบแผนเดยีวกนัทัว่พระราชอาณาจกัร คอื ใช้

หนงัสอืแบบเรยีนเรว็เป็นตําราเรยีน และมผีูอ้ํานวยการสงฆเ์ป็นผูต้รวจตราและจดัการภายใตก้ารบงัคบั

บญัชาของขา้หลวงเทศาภบิาล 16

(๕๕)
 

ทีเ่มอืงพทัลุง พระยาสุขุมนัยวนิิตขา้หลวงเทศาภบิาลมณฑลนครศรธีรรมราชจดัการปก 

ครองตามแบบแผนทุกระดบั ทีส่าํคญัคอื ใหส้รา้งทีว่่าราชการเมอืงขึน้ เพื่อใหผู้ช่้วยราชการเมอืงและ

กรมการไปปฏบิตัหิน้าทีใ่นสถานทีร่าชการใหเ้ป็นสดัส่วน ไมป่ะปนกบังานส่วนตวัเหมอืนอยา่งในสมยั

ระบบกนิเมอืง16

(๕๖)
แต่การคดัเลอืกบุคคลเขา้รบัตําแหน่งใหม่ๆ  นัน้ รฐับาลใชป้ะปนกนัทัง้คนเก่าและคน

ใหมต่ลาดสมยัระบบเทศาภบิาล พอจะแบ่งไดเ้ป็น ๒ ระยะ คอื                                                                                               

 ระยะแรก ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๓๙-๒๔๕๒  รฐับาลใชว้ธิปีระนีประนอม กล่าวคอื  ในระยะ    

๕-๖ ปีแรก ยอมใหเ้ชือ้สายตระกูลจนัทโรจวงศแ์ละตระกูล ณ พทัลุง ขา้ราชการในระบบเก่ารบัตําแหน่ง

ใหม ่ๆ ไดผ้ลประโยชน์ตามแบบเก่าบา้ง เช่น ใหพ้ระยาอภยับรริกัษ์ฯ (เนตร) เจา้เมอืงเปลีย่นฐานะเป็น

ผูช่้วยราชการเมอืง แต่กใ็หพ้ระพศิาลสงคราม(สอน) ผูช่้วยราชการเมอืงสงิหบุ์รเีป็นผูช่้วยราชการเมอืง 

16

(๕๗)
รบัผดิชอบแผนกสรรพากรหรอืดแูลการเกบ็เงนิผลประโยชน์ของแผ่นดนิ เมือ่พระพศิาลถงึแก่กรรม

ในปี พ.ศ. ๒๔๔๑ กจ็ดัใหพ้ระอาณาจกัรบ์รบิาล (อน้ ณ ถลาง) เครอืญาตขิองตระกูลจนัทโรจวงศม์า

แทน  16

(๕๘)
คงเป็นเพราะรฐับาลยงัไม่มเีงนิเดอืนสําหรบัขา้ราชการประการหน่ึง อกีประการหน่ึง พระยา-

สุขมุนัยวนิิตจาํตอ้งถนอมน้ําใจกลุ่มผูป้กครองเดมิ เน่ืองจากเป็นกลุ่มทีม่จีาํนวนมาก และมเีงนิมาก16

(๕๙)

(๕๔) วารุณี โอสถารมย,์ “การศกึษาในสงัคมไทย พ.ศ. ๒๔๑๑ -๒๔๗๕“ วทิยานิพนธป์รญิญาโท บณัฑติวทิยาลยั   

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๒๔, หน้า ๑๐๗. 
(๕๕) สารปู ฤทธิช์,ู เรือ่งเดิม, หน้า ๘๒. 
(๕๖) ) ณรงค ์นุ่นทอง “การปฏริปูการปกครองมณฑลนครศรธีรรมราช ในสมยัพระยาสขุมุวนิิตเป็นขา้หลวงเทศาภบิาล 

(พ.ศ. ๒๔๓๙ - ๒๔๔๙) “มณฑลเทศาภิบาล : วิเคราะหเ์ปรียบเทียบ (กรุงเทพ) : สมาคมสงัคมศาสตรแ์ห่งประเทศ

ไทย, ๒๕๒๔), หน้า ๓๓๙–๓๔๐. 
(๕๗) หอจดหมายเหตุแห่งชาต ิร.๕ ม. ๔๗/๑๙ กรมหมื่นดาํรงราชานุภาพกราบบงัคมทลูพระบาทสมเดจ็พระ

จุลจอมเกลา้จา้อยูห่วั ๑๑ พฤศจกิายน  ร.ศ. ๑๑๗, หลวงศรวีรวตัร, เรือ่งเดิม, หน้า ๗๓–๗๔. 
(๕๘) หลวงศรวีรวตัร, เรื่องเดมิ, หน้า ๗๓–๗๔.  
(๕๙) เดช บนุนาค, “การปกครองแบบเทศาภบิาลเป็นระบบปฏวิตัหิรอืววิฒันาการ” มณฑลเทศาภิบาล : วิเคราะห์

เปรียบเทียบ, หน้า ๒๕–๒๖. 

  

                                                           



 ๑๔ 

แต่ใน พ.ศ. ๒๔๔๖ เมือ่พระยาวรวุฒไิวยฯ (น้อย) จางวางซึง่เป็นคนหวัเก่า16

(๖๐)
ถงึอนิจกรรมรฐับาลก็

ปลดพระยาอภยับรริกัษ์ฯ (เนตร) ผูว้่าราชการเมอืงลงเป็นจางวาง หลงัจากน้ีรฐับาลพยายามแต่งตัง้เชือ้

สายและพวกพอ้งของตระกูลเจา้เมอืงในแหลมมลายใูนสมยัระบบกนิเมอืงมาเป็นผูว้่าราชการเมอืงพทัลุง

แทนตระกูลจนัทโรจวงศแ์ละตระกูล ณ พทัลุง ทาํใหม้กีารเปลีย่นแปลงผูว้่าราชการเมอืงบ่อยครัง้ใน

ระยะตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๔๖ -๒๔๔๙ โดยผลดัเปลีย่นเขา้มารบัตําแหน่งผูว้่าราชการเมอืง ถงึ ๔ คน16

(๖๑)
 คอื 

พระสุรฤทธิภ์กัด ี (คอยูต่ี ่ ณ ระนอง) บุตรชายพระยารตันเศรษฐ ี (คอชมิก๊อง) อดตีขา้หลวงเทศาภบิาล

มณฑลชุมพรและหลานพระยารษัฎานุประดษิฐ ์ (คอซมิป๊ี) ขา้หลวงเทศาภบิาลมณฑลภเูกต็ พระศริิ

ธรรมบรริกัษ์ (เยน็ สุวรรณปทัมะ)บุตรเขยของพระยาวเิชยีรศร ี (ชม ณ สงขลา) พระแกว้โกรพ (หม ีณ 

ถลาง) และพระกาญจนดฐิบด ี(อวบ ณ สงขลา) ตามลาํดบั จนในทีสุ่ดใน พ.ศ. ๒๔๕๒ พระกาญจนดฐิ

บด ี (อวบ ณ สงขลา) เป็นผูว้่าราชการเมอืง โจรผูร้า้ยลกัโคกระบอืทัว่เขตเมอืงพทัลุงจนทางราชการ

ระงบัไมอ่ยู ่ ทัง้ๆ ทีเ่ป็นช่วงทีพ่ระบาทสมเดจ็พระมงกุฏเกลา้เจา้อยูข่ณะทรงเป็นสมเดจ็พระบรมโอรสาธิ

ราชฯ เสดจ็ประพาสเมอืงพทัลุง พระกาญจนดฐิบดถีูกปลดออกจากราชการในปีนัน้เอง16

(๖๒)
 

 ระยะหลงั ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๕๒– ๒๔๗๖ ดเูหมอืนว่าเป็นระยะทีร่ฐับาลใชม้าตรการค่อนขา้ง

เดด็ขาดเพื่อลดอทิธพิลของตระกูลจนัทโรจวงศแ์ละตระกูล ณ พทัลุง ทีย่งัหลงเหลอือยูอ่กี โดยจดัส่ง

ขา้ราชการจากส่วนกลางมาเป็นผูว้่าราชการเมอืง16

(๖๓)
เช่น หมอ่มเจา้ประสบประสงคพ์ระโอรสองคใ์หญ่

ในกรมหลวงสรรพสทิธปิระสงค ์พระวุฒภิาคภกัด ี(ชา้ง ชา้งเผอืก) เนตบิณัฑติ หลวงวชิติเสนี (หงวน   

ศตะรตัน์) เนตบิณัฑติ ทาํใหโ้จรผูร้า้ยกําเรบิหนกัจนดูราวกบัว่าเมอืงพทัลุงกลายเป็นอาณาจกัรโจร 

โดยเฉพาะในปี พ.ศ. ๒๔๖๖16

(๖๔)
สมยัพระคณาศยัสุนทร (สา สุวรรณสาร) เป็นผูว้่าราชการจงัหวดั 16

(๖๕)
 มี

ขนุโจรหลายคนทีส่ําคญั อาท ินายรุง่ ดอนทราย เป็นหวัหน้าโจรไดร้บัฉายาว่า ขุนพฒัน์หรอืขนุพทัลุง 

นายดาํหวัแพร เป็นรองหวัหน้า ไดร้บัฉายาว่า เจา้ฟ้ารม่เขยีวหรอืขนุอสัดงคต ทางมณฑลตอ้งส่งนาย

พนัตํารวจโทพระวชิยัประชาบาล (บุญโกย เอโกบล) และคณะมาตัง้กองปราบปรามอยูต่ลอดปี ทาํให้

(๖๐) หอจดหมายเหตุแห่งชาต ิร.๕ ม.๔๗/๑๔ (สาํเนา) พระยาวจิติรวรสาสน์ กราบทลูกรมหมื่นดาํรงราชานุภาพ  ที ่

๒๕๒ ๒๓ มนีาคม ร.ศ. ๑๑๔. 
(๖๑) หอจดหมายเหตุแห่งชาต ิเอกสารเยบ็เล่มชุดฎกีา เล่ม ๓๑ ร.ศ. ๑๓๔ (พ.ศ. ๒๔๕๘ เล่ม ๓) เลขที ่๖๙ ฎกีา

อาํมาตยโ์ท พระกาญจนดฐิบด ี(อวบ ณ สงขลา) ขอเขา้รบัราชการแกต้วั,หน้า ๑๑๙๘–๑๒๐๖, หลวงศรวีรรตัร, เรือ่ง

เดิม, หน้า๗๗–๗๘. 
(๖๒) หอจดหมายเหตุแห่งชาต ิเอกสารเยบ็เล่มชุดฎกีา เล่ม ๓๑ ร.ศ. ๑๓๔ (พ.ศ. ๒๔๕๘ เล่ม ๓)  เลขที ่๖๙ (สาํเนา) 

พระกาญจนดฐิบด ี(อวบ ณ สงขลา) กราบบงัคมทลูพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่ ๒๐ มถุินายน  ๒๔๕๘. 
(๖๓) โปรดดรูายละเอยีดในหลวงศรวีรวตัร, เรือ่งเดิม, หน้า ๗๘–๘๔. 
(๖๔) ศนูยว์ฒันธรรมจงัหวดัพทัลุง โรงเรยีนพทัลุง, เรื่องเดมิ, หน้า ๗๓, พมิประภา แกลว้ทนงค,์ "ครเูก่าเล่าความหวงั" 

คืนสู่เหย้า ๕๐ ปีสตรีพทัลุง (พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๕๒๗) พมิพเ์ป็นทีร่ะลกึในงานคนืสูเ่หยา้ ๕๐ ปี สตรพีทัลุง ๙ มถุินายน 

๒๕๒๗, หน้า ๒๙. 
(๖๕) ) พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัโปรดเกล้าฯ ให้เปลีย่นช่ือเมืองเป็นจงัหวดัและเปลีย่นช่ือเรียกผู้วา่ราชการ

เมือง เป็นผู้วา่ราชการจงัหวดั. 

  

                                                           



 ๑๕ 

การปลน้ฆา่สงบลงอกีวาระหน่ึง แต่ปีถดัมารฐับาลสัง่ใหย้า้ยศูนยป์กครอง16

(๖๖)
จากตําบลลาํปํามาตัง้ที่

บา้น  วงัเนียง ตําบลคหูาสวรรค1์6

(๖๗)
 อาจเป็นเพราะทางราชการเกดิความระแวงว่าตระกูลจนัทโรจวงศ ์

และตระกูล ณ พทัลุง มสี่วนรว่มกบัพวกโจรจงึตอ้งการทําลายอทิธพิลของสองตระกูลนัน้ในเขตตําบล

ลาํปํา และสรา้งศูนยก์ารปกครองแห่งใหมใ่หเ้ป็นเขตของรฐับาลอยา่งแทจ้รงิ ประกอบกบัในขณะนัน้

รฐับาลไดส้รา้งทางรถไฟสายใตผ้่านตําบลคหูาสวรรคแ์ลว้การคมนาคมระหว่างจงัหวดัพทัลุงกบั

ส่วนกลางและจงัหวดัใกลเ้คยีงจงึสะดวกกว่าทีต่ ัง้เมอืงทีต่ําบลลาํปํา ประชาชนกอ็พยพมาตัง้บา้นเรอืน

ทาํมาคา้ขายมากขึน้16

(๖๘)
 

 

สมยัระบบประชาธิปไตย (ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๗๖-ปจัจบุนั) 

 เมือ่มกีารปฎวิตัเิปลีย่นแปลงการปกครองประเทศมาเป็นระบบประชาธปิไตยอนัมพีระ 

มหากษตัรยิเ์ป็นประมขุภายใตร้ฐัธรรมนูญใน พ.ศ. ๒๔๗๕ แลว้ รฐับาลใหมป่ระกาศใชพ้ระราชบญัญตั ิ

ว่าดว้ยระเบยีบบรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ ๒๔๗๖ ทาํใหร้ะบบเทศาภบิาลถูกยกเลกิไป    

ส่วนภมูภิาคมอีํานาจมากขึน้ จงัหวดัพทัลุงมฐีานะเป็นจงัหวดัหน่ึงในอาณาจกัรไทย 

 ตามระเบยีบบรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม  พ.ศ. ๒๔๗๖ จงัหวดัมฐีานะเป็นหน่วยบรหิาร 

ราชการแผ่นดนิ มผีูบ้รหิารเป็นคณะเรยีกว่า คณะกรมการจงัหวดั ประกอบดว้ยขา้หลวงประจาํจงัหวดั 

ปลดัจงัหวดั และหวัหน้าส่วนราชการฝ่ายพลเรอืนต่างๆ ซึง่เป็นเจา้หน้าทีป่ระจาํจงัหวดัโดยขา้หลวง

ประจาํจงัหวดัทําหน้าทีเ่ป็นประธาน แต่คณะกรมการจงัหวดัจะตอ้งรบัผดิชอบในราชการทัว่ไปรว่มกนั 

และกรมการแต่ละคนจะตอ้งรบัผดิชอบในหน้าทีข่องตนต่อกระทรวงทบวงกรมทีต่นสงักดั16

(๖๙)
 สาํหรบั

อําเภอกม็คีณะบรหิาร เรยีกว่าคณะกรมการอําเภอ ประกอบดว้ย นายอําเภอปลดัอําเภอ และหวัหน้า

ส่วนราชการฝ่ายพลเรอืนต่างๆ เป็นเจา้หน้าทีป่ระจาํอําเภอ โดยมนีายอําเภอเป็นประธาน แต่คณะ

กรมการอําเภอจะตอ้งรบัผดิชอบในราชการทัว่ไปรว่มกนั และกรมการแต่ละคนจะตอ้งรบัผดิชอบใน

หน้าทีข่องตนต่อกระทรวง ทบวง กรม ทีต่นสงักดั 16

(๗๐)
 

 ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๙๕ รฐับาลไดอ้อกพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิโดยให้

จงัหวดัมฐีานะเป็นนิตบุิคคล เน่ืองจากจงัหวดัตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยระเบยีบบรหิารแห่ง

ราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ ไมเ่ป็นนิตบุิคคล นอกจากนัน้อํานาจบรหิารในจงัหวดั ซึง่แต่เดมิตก

อยูแ่ก่คณะกรมการจงัหวดั ไดเ้ปลีย่นแปลงมาอยูก่บัผูว้า่ราชการจงัหวดัเพยีงบุคคลเดยีวและฐานะของ

(๖๖) ศนูย์การปกครองของเมืองพทัลงุ มีการโยกย้ายหลายครัง้ เรียงตามลาํดบัดงันี ้คือ โคกเมืองบางแก้ว เมืองพระรถ 

บ้านควรแร่ เขาเมือง ทา่เสม็ด บ้านพญาขนัธ์ บ้านมว่ง โคกลงุ ศาลาโต๊ะวกั ลาํปํา (ฝ่ังเหนือคลองลาํปํา) อ้างจาก      

ศนูย์วฒันธรรมจงัหวดัพทัลงุ โรงเรียนพทัลงุ, เร่ืองเดิม. 
(๖๗) หลวงศรีวรวตัร,เร่ืองเดิม,หน้า ๘๓-๘๔. 
(๖๘) เร่ืองเดิม, หน้า ๘๐. 

 

 

 

  

                                                           



 ๑๖ 

กรมการจงัหวดักเ็ช่นเดยีวกนั เดมิเป็นผูม้อีํานาจหน้าทีบ่รหิาราชการแผ่นดนิในจงัหวดักไ็ดแ้กไ้ขเป็น

เจา้หน้าทีท่ีป่รกึษาของผูว้่าราชการจงัหวดั 

 จนกระทัง่ พ.ศ. ๒๕๑๕ ไดม้กีารแกไ้ขปรบัปรงุกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการ

แผ่นดนิ ตามนัยประกาศของคณะปฏบิตั ิ ฉบบัที ่ ๒๑๘ ลงวนัที ่ ๒๙ กนัยายน ๒๕๑๕ โดยจดัระเบยีบ

บรหิารราชการส่วนภมูภิาคเป็นจงัหวดั และอําเภอ จงัหวดันัน้ ไดร้วมทอ้งทีห่ลายๆ อําเภอ ขึน้เป็น

จงัหวดัมฐีานะเป็นนิตบุิคคล การตัง้ ยบุ และการเปลีย่นแปลงเขตจงัหวดั ใหต้ราเป็นพระราชบญัญตัแิละ

ใหม้คีณะกรมการจงัหวดัเป็นทีป่รกึษาของผูว้่าราชการจงัหวดัในการบรหิารราชการแผ่นดนิใน 

จงัหวดั ซึง่กฎหมายระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิฉบบัดงักล่าวน้ีไดบ้งัคบัใชจ้นถงึปจัจบุนัน้ี  

 
๖๙) ศีรี วิชิตตะกลุ, การจัดระเบยีบบริหารราชการส่วนภมิูภาค (พระนคร : โรงเรียนมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,๒๔๙๘),

หน้า ๒๗. 
(๗๐) เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๒๘-๒๙. 

 

 

ทีม่า : ประวติัมหาดไทยส่วนภมิูภาคจงัหวดัพทัลงุ.พทัลุง : โรงพมิพพ์ทัลุง , ๒๕๒๗. 
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