ประวัติศาสตร์จงั หวัดพัทลุง
ประวัติศาสตร์เมืองพัทลุง
เมืองพัทลุงมีประวัตศิ าสตร์ยาวนานนับตัง้ แต่สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์และสืบต่อมาในสมัย
ั ่ นตกของทะเลสาบสงขลาก่อนแล้วเกิดเป็ นเมืองขึน้ ทางฝงั ่
ประวัตศิ าสตร์ โดยมีชุมชนเกิดขึน้ ทางฝงตะวั
ตะวันออกเรียกชื่อว่าเมืองสทิงพระ มีอํานาจครอบคลุมรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาประมาณพุทธศตวรรษที่
๑๒ ต่อมาถูกกองเรือพวกโจรสลัดรุกราน จึงมีการย้ายศูนย์การปกครองไปอยู่บริเวณบางแก้ว ฝงั ่
ตะวันตกของทะเลสาบสงขลา เรียกชื่อเมืองใหม่ว่า เมืองพัทลุง มีอํานาจครอบคลุมรอบลุ่มทะเลสาบ
สงขลาแทนทีเ่ มืองสทิงพระ เป็ นศูนย์กลางของพุทธศาสนาทีส่ าํ คัญแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยมีเมืองสงขลาเป็ นเมืองปากนํ้ า แต่เมืองพัทลุงก็มฐี านะเป็ นเมืองบริวารของแคว้นนครศรีธรรมราชมา
ตลอด แม้ในปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ เมือ่ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระมหากษัตริยแ์ ห่งกรุงศรี
อยุธยาทรงดึงอํานาจเข้าสู่ส่วนกลาง แต่เมืองพัทลุงก็ยงั ตกเป็นเมืองบริวารของนครศรีธรรมราช ต่อมา
ในสมัยระบบกินเมืองระหว่างปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ถึงกลางพุทธศตวรรษ ที่ ๒๕ ราชธานีได้รบั
ผลประโยชน์เพียงน้อยนิด โดยเฉพาะในสมัยทีต่ ระกูล ณ พัทลุง และตระกูลจันท-โรจวงศ์ปกครองเมือง
ราชธานีแทบจะแทรกมือเข้าไปไม่ถงึ ทัง้ ๆ
ทีแ่ ยกเมืองสงขลาออกจากเมืองพัทลุงไปนานแล้ว
ขณะเดียวกันมหาอํานาจตะวันตกก็คุกคามเข้ามารอบด้าน
เมือ่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงจัดตัง้ รัฐบาลกลางเข้มแข็งขึน้ แล้วในกลางพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ก็ทรง
เร่งรัดให้กรมหมืน่ ดํารงราชานุ ภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยรีบจัดการปกครองหัวเมืองในแหลม
มาลายูเสียใหม่ เพื่อ ดึงอํานาจเข้าสู่พระราชวงศ์จกั รี ทําให้เมืองพัทลุงถูกรวมการปกครองเข้ามณฑล
นครศรีธรรมราชในสมัยระบบเทศาภิบาล ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๓๙-๒๔๗๖ รัฐบาลพยายามลดอํานาจและ
อิทธิพลของตระกูล ณ พัทลุง และตระกูลจันทโรจวงศ์ตลอดมาในสมัยระบบเทศาภิบาล แต่แล้วเมือ่ มี
การเลือกตัง้ ผูแ้ ทนราษฎรครัง้ แรกในสมัยระบบประชาธิปไตย เชือ้ สายของตระกูล ณ พัทลุง กลับได้รบั
เลือกตัง้ เป็ นผูแ้ ทนราษฎรคนแรกของจังหวัดพัทลุง ปจั จุบนั จังหวัดนี้กลับกลายเป็ นจังหวัดทีย่ ากจนทีส่ ุด
ของภาคใต้ เพื่อเข้าใจถึงเรือ่ งราวดังกล่าวผูเ้ ขียนจะแบ่งประวัตศิ าสตร์พทั ลุงออกเป็ น ๒ สมัย คือ
สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ และสมัยประวัตศิ าสตร์

สมัยก่อนประวัติศาสตร์
สันนิษฐานได้จากหลักฐานทางโบราณวัตถุคอื ขวานหินขัดสมัยหินใหม่ หรือชาวบ้าน
เรียกว่า ขวานฟ้าทีพ่ บจํานวน ๕๐-๖๐ ชิน้ (๑) ในเขตท้องทีอ่ ําเภอเมือง อําเภอเขาชัยสน และอําเภอ
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(๑)

โปรดดูรายละเอียดในศูนย์วฒ
ั นธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนพัทลุง,โบราณวิ ทยาเมืองพัทลุง
(พัทลุง : ศูนย์วฒ
ั นธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนพัทลุง, ๒๕๒๕ ), หน้า ๒๐-๒๑.

๒
ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ปรากฏว่าท้องทีเ่ หล่านี้ในสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์หรือประมาณ ๒,๕๐๐๔,๐๐๐ ปี มาแล้ว (๒) มีชุมชนเกิดขึน้ แล้ว โดยใช้ขวานหินขัดเป็ นเครือ่ งมือสับตัด
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สมัยประวัติศาสตร์
อายุตงั ้ แต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒ เป็ นต้นมาจนถึงปจั จุบนั พอจะแบ่งได้เป็ น ๔ สมัย
คือ สมัยสร้างบ้านแปลงเมือง สมัยระบบกินเมือง สมัยระบบเทศาภิบาล และสมัยระบบประชาธิปไตย

สมัยสร้างบ้านแปลงเมือง
ตัง้ แต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒–๒๐ เมือ่ บริเวณสันทรายขนาดใหญ่ กว้าง ๕–๑๒
ั ่ นออกของทะเลสาบสงขลาหรือบริเวณทีต่ ่อมาภายหลังชาว
กิโลเมตร ยาว ๘๐ กิโลเมตรทางฝงตะวั
ั่
พืน้ เมืองเรียกว่า แผ่นดินบก ซึง่ เป็ นทีด่ อน เป็ นแผ่นดินเกิดใหม่ชายฝงทะเลหลวง
ทําให้ผคู้ นอพยพจาก
ั ่ นตกของทะเลสาบสงขลา ไปตัง้ หลักแหล่งทํามาหากินมากขึน้ เรือ่ ยๆ เนื่องจากสภาพภูม-ิ
บริเวณฝงตะวั
ประเทศบริเวณนี้มคี วามเหมาะสมหลายประการกล่าวคือ เป็ นสันดอนนํ้าไม่ท่วม สามารถตัง้ บ้านเรือน
สร้างศาสนสถานได้สะดวกดี
มีทร่ี าบลุ่มกระจายอยูท่ วไปกั
ั ่ บทีด่ อนเป็นบริเวณกว้างขวางพอทีจ่ ะ
เพาะปลูกได้อย่างพอเพียง ประกอบกับเป็ นบริเวณอยูห่ ่างไกลจากปา่ และภูเขาใหญ่ ภูมอิ ากาศดี ไม่
ค่อยมีไข้ป่ารบกวน อีกประการหนึ่ง สามารถติดต่อค้าขายทางทะเลกับเมืองอื่นทีอ่ ยูห่ ่างไกลได้สะดวก
เพราะอยูต่ ดิ กับทะเล ชุมชนแถบแผ่นดินบกจึงเจริญเติบโตรวดเร็วกลายเป็ นเมืองท่าสําคัญแห่งหนึ่งของ
แหลมมาลายูตอนเหนือไปในทีส่ ุด ศูนย์กลางทีต่ งั ้ เมืองอยูบ่ ริเวณสทิงพระ เรียกชื่อเมืองว่าสทิงพระ มี
อํานาจครอบคลุมชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา (๓) ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ เป็ นชุมชนนับถือศาสนาฮินดู
(๔)
มีฐานะเป็ นหัวเมืองขึน้ ของบรรดารัฐต่างๆ ทีเ่ ข้มแข็งและมีนโยบายจะควบคุมเส้นทางการค้าทีผ่ ่าน
ทางคาบสมุทรมาลายูมาตลอดเวลา เช่น รัฐฟูนนั ลังกาสุกะ ศรีวชิ ยั (๕)
ต่อมาไม่ปรากฏหลักฐานแน่ ชดั ว่าเมือ่ ใดเมืองสทิงพระถูกกองทัพเรือ จากอาณาจักรทะเล
ใต้ชวา สุมาตรายกมาทําลาย เมืองเสียหายยับเยิน พลเมืองแตกกระจัดกระจายอพยพหนีภยั ไปอยู่ทาง
ั ่ นตกของทะเลสาบสงขลากันมาก เพราะตัวเมืองอยูใ่ กล้ทะเลหลวง คือ ห่างเพียง ๑ กิโลเมตร ทํา
ฝงตะวั
ให้ขา้ ศึกเข้าถึงได้งา่ ยโดยไม่ทนั รูต้ วั เมืองสทิงพระจึงอ่อนกําลังลงมาก หลังจากนัน้ พวกโจรสลัดยกมา
16

16

16

(๒)

ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์ "สภาพการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของดินแดนรอบทะเลสาบสงขลา"
เอกสารการสัมมนาทางวิชาการประวัติศาสตร์ และโบราณคดีบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ ๘-๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๖ สถาบัน
ทักษิ ณคดีศกึ ษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เอกสารหมายเลข ๐๐๒,หน้ า ๓.
(๓)
เรื่ องเดียวกัน, หน้ า ๓-๔.
(๔)
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม “ชุมชนแรกเริ่ มสมัยประวัติศาสตร์ บริ เวณคาบสมุทรสทิงพระและบริ เวณใกล้ เคียง เอกสารการ
สัมมนาทางวิชาการประวัติศาสตร์ และโบราณคดีบริ เวณคาบสมุทรสทิงพระ ๘–๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๖ สถาบันทักษิ ณคดี
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วโิ รฒ เอกสารเหมายเลข ๐๐๙, หน้ า ๕.
(๕)
สงบ ส่งเมือง, การพัฒนาหัวเมืองสงขลาในสมัยกรุ งธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น (พ.ศ. ๒๓๑๐–
๒๔๔๔) (สงขลา : โครงการบริ การวิชาการมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒสงขลา,๒๕๒๓), หน้ า ๒๓.

๓
ั ่ นตก
ปล้นสดมภ์ และในทีส่ ุดก็สามารถยึดเมืองได้ ทําให้มกี ารย้ายศูนย์การปกครองไปอยูท่ างฝงตะวั
โดยย้ายไปอยู่บริเวณบางแก้ว หรือปจั จุบนั เรียกว่า โคกเมือง อยูใ่ นอําเภอเขาชัยสน ซึง่ เป็นชุมชนอยู่
ก่อนแล้ว และชื่อเมืองพัทลุงน่ าจะเกิดขึน้ ในยุคนี้ (๖) คือประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๘-๑๙ (๗)มีอํานาจ
ครอบคลุมชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาแทนเมืองสทิงพระ ชาวเมืองนับถือพุทธศาสนาเป็ นส่วนมาก
ในขณะเดียวกันแคว้นตามพรลิงค์หรือนครศรีธรรมราช ซึง่ มีศูนย์อํานาจอยูใ่ นเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราชในปจั จุบนั และมีกําเนิดมาตัง้ แต่พุทธศตวรรษที่ ๗-๘ (๘)สามารถขยายอํานาจเข้ามา
ปกครองดินแดนทัง้ แหลมมาลายู โดยปกครองดินแดนในรูปของเมืองสิบสองนักษัตร (๙) ทําให้เมือง
พัทลุงต้องกลายเป็ นเมืองบริวารของนครศรีธรรมราช
ดังปรากฏในตํานานเมืองนครศรีธรรมราชว่า
เมืองพัทลุงเป็ นเมืองหนึ่งในเมืองสิบสองนักษัตรของนครศรีธรรมราช ใช้ตรางูเล็กเป็ นตราของเมือง (๑๐)
และในตํานานนางเลือดขาวตํานานเมืองพัทลุงก็กล่าวถึงความเกีย่ วข้องกับราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช
ของนครศรีธรรมราชด้วย ดังข้อความในหนังสือเอกสารประวัตศิ าสตร์เมืองพัทลุง ซึง่ แต่งเมือ่ พ.ศ.
๒๒๗๒ รัชสมัยสมเด็จพระภูมนิ ทรราชา (ขุนหลวงท้ายสระ) แห่งกรุงศรีอยุธยาตอนหนึ่งว่า
“นางและเจ้าพระยา (คือนางเลือดขาวและกุมารผูเ้ ป็ นสามี) กรีธาพลกลับหลังมายังสทัง
บางแก้วเล่าแล กุมารก็เสียบดินดูจะสร้างเมือง ก็มาถึงแขวงเมืองนครศรีธรรมราชและก็สร้างพระพุทธรูปเป็ นหลายตําบลจะตัง้ เมืองมิได้ เหตุน้ํานัน้ เข้าหาพันธุส์ กั บมิได้ ก็ให้มาตัง้ ณ เมืองนครศรีธรรมราช
แลญังพระศพธาตุแลเจ้าพระญา (แลเจ้าพระญา คือเจ้าพระญา) ศรีธรรมโศกราช ลูกเจ้าพระยาศรีธรรม
โศกราชนัน้ ” (๑๑)
เมืองพัทลุงมีความสัมพันธ์กบั แคว้นนครศรีธรรมราชอย่างใกล้ชดิ เป็ นเมืองพีเ่ มืองน้องกัน
เพราะแม้เมืองพัทลุงจะขึน้ กับแคว้นนครศรีธรรมราช แต่มลี กั ษณะเป็ นเมืองอิสระในทางการปกครองอยู่
มาก สังเกตจากสมุดเพลาตํารากล่าวว่า แต่เดิมนัน้ เมืองพัทลุงเก่าครัง้ มีช่อื ว่า เมืองสทิงพระ ทางฝา่ ย
อาณาจักรเจ้าเมืองมีฐานะเป็ นเจ้าพญาหรือเจ้าพระยา ทางฝา่ ยศาสนจักรเมืองพัทลุงมีฐานะเป็ นเมือง
พาราณสี แสดงให้เห็นว่าเมืองพัทลุงเป็ นเมืองทีม่ ขี นาดใหญ่มบี ริวารมากศูนย์กลางจึงมีฐานะเป็ นกรุง
คือกรุงสทิงพระคล้ายกับเป็ นเมืองหลวงแห่งหนึ่งทีเดียว และมีความสําคัญทางพุทธศาสนามาก เปรียบ
ได้กบั เมืองพาราณสี (ชื่อกรุงทีเ่ ป็ นราชธานีของแคว้นกาศีของอินเดีย) ส่วนแคว้นนครศรีธรรมราช
เปรียบประดุจเป็ นเมืองปาฏลีบุตร (เป็ นเมืองหลวงแคว้นมคธ) ฉะนัน้ แคว้นนครศรีธรรมราชและเมือง
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(๖)

ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์ “สภาพการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของดินแดนรอบทะเลสาบสงขลา” หน้ า ๔.
(๗)
ชัยวุฒิ พิยะกูล, ชําระเพลาบางเลือดขาว (พัทลุง : ศูนย์วฒ
ั นธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนพัทลุง,๒๕๒๕),หน้ า ๓๗.
(๘)
ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์ “ตามพรลิงค์” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๓,หน้ า 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, “ตํานานเมืองนครศรี ธรรมราช” รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช (พิมพ์เป็ นอนุสรณ์ในงาน
พระราชทานเพลิงศพ พลเอกเจ้ าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ ม ณ นคร) ๒๕๐๕, หน้ า ๕๑.
(๑๑)
สํานักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ "หลักที่ ๓๕ ศิลาจารึกดงแม่นางเมือง" ประชุม
ศ◌ิลาจารึกภาคที่ ๓ (พระนครสําทักทําเนียบนายกรัฐมนตรี,๒๕๐๘),หน้ า ๑๗.

๔
พัทลุงคงจะเคยเป็ นเมืองศูนย์กลางทางพุทธศาสนาเก่าแก่แห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สําหรับ
เมืองพัทลุงนัน้ ติดต่อกับหัวเมืองมอญและลังกามานานไม่ต่ ํากว่า พ.ศ. ๑๘๐๐ เป็ นต้นมาแล้ว พระสงค์
คณะลังกาป่าแก้วจึงเจริญมากในบริเวณนี้ วัดสําคัญ ๆ ไม่ว่าวัดสทัง วัดเขียน วัดสทิงพระ วัดพระโค
ล้วนขึน้ กับคณะลังกาปา่ แก้วทัง้ สิน้ (๑๒)
ในตอนต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ขณะทีพ่ ่อขุนรามคําแหงมหาราชแห่งกรุงสุโขทัยเพิง่ เริม่
รุง่ เรืองขึน้
ทางแคว้นนครศรีธรรมราชยังคงมีอํานาจแผ่ไปทัวแหลมมาลายู
่
ดังปรากฏหลักฐานใน
จดหมายเหตุจนี ว่า จักรพรรดิของจีนเคยส่งทูตมาขอร้องอย่าให้สยาม (นครศรีธรรมราช) รุกรานหรือ
รังแกมาลายู เลย (๑๓)เมืองพัทลุงจึงคงจะยังขึน้ กับแค้วนนครศรีธรรมราชต่อมาอีกกว่าศตวรรษเพราะใน
ปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙ เมือ่ สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ (อู่ทอง) ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึน้ มานัน้
อาณาเขตของอยุธยายังแคบมาก กล่าวคือ ทิศเหนือจดชัยนาท ทิศตะวันออกจดจันทบุร ี ทิศตะวันตกจด
ตะนาวศรีและทิศใต้จดแค่นครศรีธรรมราช (๑๔)เพิง่ ปรากฏหลักฐานการเปลีย่ นแปลงชัดเจนในปลายพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๐ เมือ่ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงดึงอํานาจทุกอย่างเข้าสู่ศูนย์กลางคือ เมืองหลวง
ทรงจัดระบบสังคมเป็ นรูประบบศักดินา ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการปกครองหัวเมือง ทรงประกาศใช้พระ
อัยการตําแหน่ งนายทหารหัวเมืองใน พ.ศ. ๑๙๙๘ มีผลกระทบต่อเมืองพัทลุง และแคว้น
นครศรีธรรมราช คือ แคว้นนครศรีธรรมราชถูกลดฐานะลงเป็ นหัวเมืองชัน้ เอกขึน้ ตรงต่ออยุธยา ส่วน
เมืองพัทลุงมีฐานะเป็ นหัวเมืองชัน้ ตรีขน้ึ ตรงต่ออยุธยาเช่นกัน เจ้าเมืองมีบรรดาศักดิ ์ เป็นพระยา ถือ
ศักดินา ๕๐๐๐ (๑๕)
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สมัยระบบกิ นเมือง
ตัง้ แต่ปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ (พ.ศ. ๑๙๙๘) ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ ๒๕ (พ.ศ.
๒๔๓๙) ระบบกินเมือง หมายถึงระบบทีเ่ จ้าเมืองมีอํานาจเก็บภาษี ใช้ไพร่ และเก็บเงินค่าราชการจาก
ไพร่ ทัง้ มีสทิ ธิ ์ลงโทษราษฎรตามใจชอบ เจ้าเมืองและกรมการมักเป็ นญาติกนั ราชธานีมไิ ด้มสี ทิ ธิ ์แต่งตัง้
เจ้าเมืองตามทฤษฎีทก่ี ําหนดไว้ เพราะเจ้าเมืองเหล่านี้มอี ยูแ่ ล้ว, ราชธานีเป็ นเพียงยอมรับอํานาจเจ้า
เมือง ส่วนกรมการเมือง ราชธานีกจ็ ะต้องแต่งตัง้ ตามข้อเสนอของเจ้าเมือง เพื่อป้องกันเหตุรา้ ย
การปกครองดังกล่าวทําให้ราชธานีพยายามจะลดอํานาจเจ้าเมืองพัทลุง
และเข้าไปมี
อํานาจเหนือเมืองพัทลุงตลอดมา โดยในระยะต้นของสมัยระบบกินเมือง อาศัยพุทธศาสนา กล่าวคือ
สนับสนุ นการก่อตัง้ พระพุทธศาสนา ดึงกําลังคนจากอํานาจของเจ้าเมืองพัทลุงและนครศรีธรรมราชไป
(๑๒)

ประทุม ชุม่ เพ็งพันธุ์ "สภาพการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของดินแดนรอบทะเลสาบสงขลา" หน้า ๘-๙.
(๑๓)
ศรีศกั ร วิลลิโภดม, "นครศรีธรรมราชกับประวัตศิ าสตร์ไทย" ประวัติศาสตร์และโบราณคดีนครศรีธรรมราช
ชุดที่ ๒ (จัดพิมพ์เป็ นเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรือ่ งประวัตศิ าสตร์นครศรีธรรมราช ครัง้ ที่ ๒ ณ
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๒๕),หน้า ๑๐๗.
(๑๔)
Charnvit Kasetsiri, The Rise of Ayudhya (Kuala Lumper : Oxford University Press, 1976),P.140
(๑๕)
กรมศิลปากร, ผูร้ วบรวม, เรื่องกฎหมายตราสามดวง (กรุงเทพ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๑), หน้า ๑๗๖ พระอัยการ
ตําแหน่งทหารหัวเมือง มาตรา ๓๑.

๕
ขึน้ กับวัด พระ และเพิม่ ชื่อเสียงของพระมหากษัตริยอ์ ยุธยาในฐานะผูท้ รงอุปถัมภ์ศาสนา เช่นกรณีภกิ ษุ
อินทร์รวบรวมนักบวชราว ๕๐๐ คนขับไล่พม่าทีม่ าล้อมกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ. ๒๐๙๑ - ๒๑๑๑) โดยใช้เวทมนตร์ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดปรานมากจึง
พระราชทานยศให้เป็ นพระครูอนิ ทโมฬีคณะลังกาป่าแก้ว (กาแก้ว) เมืองพัทลุง ควบคุมวัดทัง้ ในเมือง
พัทลุงและนครศรีธรรมราชถึง ๒๙๘ วัด ทัง้ ทรงกัลปนาวัด คือกําหนดเขตทีด่ นิ และแรงงานมาขึน้ วัด
เขียนและวัดสทังทีพ่ ระครูอนิ ทโมฬีบรู ณะด้วย (๑๖)
หรือกรณีอุชงคตนะโจรสลัดมาเลย์เข้ามาปล้นโจมตีเมืองพัทลุงเสียหายยับเยิน เมือ่ ประมาณ พ.ศ. ๒๑๔๑ - ๒๑๔๔ ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (๑๗) ออกเมืองคําเจ้าเมืองหนีเอา
ตัวรอด ราษฎรส่วนหนึ่งต้องอพยพหนีไปอยูต่ ่างเมือง อีกส่วนหนึ่งถูกพวกโจรกวาดต้อนไปวัดวาอาราม
ก็ถูกเผา ทางราชธานีอา้ งว่าศึกเหลือกําลัง จึงมิได้เอาผิดทีเ่ จ้าเมืองทิง้ เมืองและกลับแต่งตัง้ ให้เป็ นเจ้า
เมืองต่อไป (๑๘)แต่กม็ กี ารกัลปนาวัดในเมืองพัทลุงอีกครัง้ ใน พ.ศ. ๒๑๕๓ (๑๙)
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการกัลปนาวัดจะทําให้อํานาจของเจ้าเมืองพัทลุงและนครศรีธรรมราช
ลดน้อยลง เพราะเจ้าเมืองมีอํานาจควบคุมไพร่พลโดยตรงเฉพาะในบริเวณทีอ่ ยูน่ อกเขตกัลปนาเท่านัน้
แต่กท็ าํ ให้มอี ํานาจของฝา่ ยฆราวาสกับพระสงฆ์สมดุลมากขึน้ มีผลให้เมืองพัทลุงกลับเจริญรุง่ เรืองขึน้
ั ่ นตกของทะเลสาบสงขลาทําหน้าทีเ่ ป็ นเมืองหน้าด่าน ติดต่อกับ
อีกครัง้ หนึ่ง โดยชุมชนใหญ่ทางฝงตะวั
ั ่ นออกทําหน้าทีเ่ ป็ นเมืองท่าค้าขายทาง
เมืองต่างๆ และรับอารยธรรมจากอินเดีย ลังกา ส่วนทางฝงตะวั
ทะเล (๒๐) จนเป็ นทีร่ จู้ กั ของชาวต่างชาติทเ่ี ข้ามาติดต่อค้าขายกับเมืองไทย เช่น เอกสารของฮอลันดา
บันทึกไว้ เมือ่ พ.ศ. ๒๑๕๕ ว่าอังกฤษและฮอลันดาพยายามแข่งขันกันเข้าผูกขาดชือ้ พริกไทยจากเมือง
พัทลุงและเมืองในบริเวณใกล้เคียง ใน พ.ศ. ๒๑๖๓ เวนแฮสเซลพ่อค้าฮอลันดาแนะนําว่า ฮอลันดาควร
จะจัดส่งเครือ่ งราชบรรณาการเจ้าเมืองลิกอร์ (นครศรีธรรมราช) เจ้าเมืองบูรเ์ ดลอง (พัทลุง) และเจ้า
เมืองแซงกอรา (สงขลา) เพื่อเอาใจเมืองเหล่านัน้ ไว้ เพราะสัมพันธ์ภาพกับเจ้าเมืองเหล่านี้เป็ นสิง่ สําคัญ
มาก (๒๑)ความรุง่ เรืองทางการค้านี้ประกอบกับสงครามไทยพม่า ในตอนต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๒ และการ
แย่งชิงอํานาจในราชธานีในปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๒ ทําให้อํานาจของอยุธยาทีม่ ตี ่อหัวเมืองมาลายู
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(๑๖)

หลวงศรีวรวัตร (พิณ จันทโรจวงศ์) ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๑๕ : พงศาวดารเมืองพัทลุง (พระนคร : ศึกษาภัณฑ์
พาณิชย์, ๒๕๐๗),หน้ า ๑๐-๑๔.
(๑๗)
ศูนย์วฒ
ั นธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรี ยนพัทลุง, เรื่องเดิม หน้ า ๓๓.
(๑๘)
หลวงศรี วรวัตร, เรื่องเดิม , หน้ า ๒๐–๒๑.
(๑๙)
เรื่องเดียวกัน, หน้ า ๒๒–๒๕, สํานักนายกรัฐมนตรี, ประชุมตําราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนาสมัยอยุธยา ภาค ๑
(พระนคร : โรงพิมพ์สาํ นักทําเนียบนายกรัฐมนตรี ,๒๕๑๐), หน้ า ๖๗ -๖๘.
(๒๐)
ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์ “สภาพการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของดินแดนรอบทะเลสาบสงขลา” หน้ า ๗
(๒๑)
ศูนย์วฒ
ั นธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรี ยนพัทลุง, เรื่องเดิม, หน้ า ๓๕–๓๖.

๖
อ่อนแอลง เช่น เจ้าเมืองปตั ตานี นครศรีธรรมราช (๒๒)สงขลาและพัทลุง (๒๓)ประกาศไม่ยอมรับการขึน้
ครองราชย์ของพระมหากษัตริยอ์ งค์ใหม่ของอยุธยา ขณะเดียวกันทางมาเลย์กลับมีกําลังแข็งขึน้ พวก
มุสลิมจึงเป็ นเจ้าเมืองในแถบหัวเมืองมาลายูมากขึน้ ในปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๒ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่
๒๓ อาทิ พระยารามเดโชเป็ นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ตาตุมะระหุ่มทีเ่ ชื่อกันว่าเป็ นต้นตระกูล ณ
พัทลุง อาจจะเป็ นทัง้ เจ้าเมืองพัทลุงและสงขลา (๒๔)
ทางอยุธยาพยายามดึงหัวเมืองดังกล่าวให้ใกล้ชดิ กับอยุธยามากขึน้ โดยใช้นโยบายให้คน
ไทยไปปกครอง และสนับสนุ นอุปถัมภ์ตระกูลของคนไทยทีม่ ผี ลประโยชน์ในการปกครองหัวเมืองแหลม
มาลายู บางครัง้ ใช้ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ แต่ดเู หมือนนโยบายนี้จะไม่ได้ผลมากนักในเมืองพัทลุง
(๒๕)
เพราะในปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๓ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๔ เจ้าเมืองทีเ่ ป็ นเชือ้ สายของตระกูล ณ
พัทลุง ยังคงเป็ นเจ้าเมืองพัทลุงทีน่ บั ถือศาสนาอิสลามสืบมาจนเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าใน พ.ศ.
๒๓๑๐ (๒๖)
เมือ่ ทางราชธานีเกิดการจราจล ขาดกษัตริยป์ กครอง พวกขุนนางและเชือ้ พระวงศ์ต่างตัง้
ตัวเป็ นอิสระ
ทางหัวเมืองมาลายูพระปลัดหนูผรู้ กั ษาราชการเมืองนครศรีธรรมราชตัง้ ตัวเป็ นอิสระ
เรียกว่าชุมชนเจ้านคร ปกครองหัวเมืองแหลมมาลายูทงั ้ หมด และดูเหมือนว่าบรรดาหัวเมืองอื่นๆ ก็
ยอมรับอํานาจของเจ้านคร (หนู) แต่โดยดี เพราะไม่ปรากฏหลักฐานว่าเจ้านคร (หนู) ต้องใช้กําลังเข้า
บังคับปราบปรามเมืองหนึ่งเมืองใดเลย แต่ใน พ.ศ. ๒๓๑๓ เมือ่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรง
ปราบปรามเจ้านคร
(หนู )
ได้สาํ เร็จแล้วก็โปรดเกล้าให้เจ้านราสุรวิ งศ์พระญาติปกครองเมือง
นครศรีธรรมราช และให้รบั ผิดชอบในการดูแลหัวเมืองแหลมมาลายูแทนราชธานีดว้ ย (๒๗)ทําให้เมือง
พัทลุงกลับมาขึน้ กับเมืองนครศรีธรรมราชอีกครัง้ ในระหว่าง พ.ศ. ๒๓๑๓–๒๓๑๙ คือ ตลอดสมัยเจ้า
นราสุรวิ งศ์ โดยโปรดเกล้าฯ ให้นายจันทร์มหาดเล็กมาเป็ นเจ้าเมืองแทนเจ้าเมืองเชือ้ สายตระกูล ณ
พัทลุง (๒๘)
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(๒๒)

สมโชติ อ๋องสกุล, “ความสัมพันธ์ระหว่างนครศรีธรรมราชกับหัวเมืองใกล้เคียง : ศึกษาเฉพาะกรณีความสัมพันธ์
ทางการปกครองระหว่างนครศรีธรรมราชกับปตั ตานี” ประวัติศาสตร์และโบราณคดีนครศรีธรรมราช ชุดที่ ๒
หน้า ๑๑๐–๑๑๓.
(๒๓)
สงบ ส่งเมือง, เรือ่ งเดิ ม, หน้า ๓๖–๓๗.
(๒๔)
หลวงศรีวรวัตร, เรือ่ งเดิ ม, หน้า ๒๕ พงศาวดารและลําดับวงศ์ตระกูลเมืองพัทลุง (พิมพ์เป็ นอนุสรณ์ในงาน
ฌาปนกิจศพคุณหญิงแข เพ็ชราภิบาล (แข ณ สงขลา,๒๕๐๕),หน้า ๑-๒.
(๒๕) )
ลอเรน เกสิค, “ประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ ภาคใต้ของไทย (๒๓๑๐–๒๓๘๓) เก็บความโดยยุพาชุมจันทร์ วารสาร
ธรรมศาสตร์ ปี ท่ี ๔ ฉบับที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๑๗ - มกราคม ๒๕๑๘), หน้า ๒๒.
(๒๖)
หลวงศรีวรวัตร, เรือ่ งเดิ ม, หน้า ๒๙–๓๑.
(๒๗)
สุภาภรณ์ ตัณศลารักษ์, “บทบาทของเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ทีม่ ตี ่อรัฐบาลกลางและหัวเมืองภาคใต้ใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และพระบาทสมเด็จพระนังเกล้
่ าเจ้าอยูห่ วั ” วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย ๒๕๒๐, หน้า ๓๙.
(๒๘)
หลวงศรีวรวัตร, เรือ่ งเดิ ม, หน้า ๓๓.

๗
การกระทําดังกล่าวคงทําให้ตระกูล ณ พัทลุง ต่อต้านเจ้าเมืองพัทลุงคนใหม่ เพราะใน
พงศาวดารเมืองพัทลุง ซึง่ เขียนโดยหลวงศรีวรวัตร (๒๙)(พิณ จันทโรจวงศ์) เชือ้ สายของตระกูล ณ พัทลุง
กล่าวว่า นายจันทร์มหาดเล็กเจ้าเมืองพัทลุงคนใหม่นนั ้ ว่าราชการอยูไ่ ด้เพียง ๓ ปีกถ็ ูกถอดออกจาก
ราชการและตําแหน่ งเจ้าเมืองพัทลุงตกเป็ นของตระกูล ณ พัทลุง อีกใน พ.ศ. ๒๓๑๕ และในปีน้เี องพระยาพัทลุง (ขุนหรือคางเหล็ก) ตระกูล ณ พัทลุงได้เปลีย่ นท่าทีใหม่คอื เปลีย่ นศาสนามานับถือศาสนา
พุทธ (๓๐) คงจะเนื่องมาจากพระยาพัทลุง (คางเหล็ก) ทราบว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเลื่อมใส
ในพุทธศาสนาเข้ามามีอทิ ธิพลชักชวนให้คนไทยเกิดความเลื่อมใสในศาสนานัน้ (๓๑)ปรากฏหลักฐานว่า
ในทีส่ ุดถึงกับทรงออกประกาศห้ามอย่างเฉียบขาด ใน พ.ศ. ๒๓๑๗ ดังความตอนหนึ่งว่า
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16

ประกาศของไทย ลงวันที่ ๑๓ เดือนตุลาคม ค.ศ ๑๖๖๔ (พ.ศ. ๒๓๑๗)
ห้ามมิ ให้ไทยและมอญเข้ารีตและนับถือศาสนาพระมะหะหมัด
มองเซนเยอร์เลอบองเป็ นผูแ้ ปล
ด้วยพวกเข้ารีตและพวกถือศาสนามะหะหมัดเป็ นคนทีอ่ ยูน่ อกพระพุทธศาสนาเป็ นคนทีไ่ ม่
มีกฎหมาย และไม่ประพฤติตามพระพุทธวจนะ ถ้าพวกไทยซึง่ เป็ นคนพืน้ เมืองนี้ตงั ้ แต่กําเนิดไม่นับถือ
และไม่ประพฤติตามพระพุทธศาสนาถึงกับลืมชาติกําเนิดตัว ถ้าไทยไปประพฤติและปฏิบตั ติ ามลัทธิของ
พวกเข้ารีตและพระมะหะหมัดก็จะตกอยูใ่ นฐานความผิดอย่างร้ายกาจ เพราะฉะนัน้ เป็นอันเห็นได้เทีย่ ง
แท้ว่าถ้าคนจําพวกนี้ตายไป ก็จะต้องตกนรกอเวจี ถ้าจะปล่อยให้คนพวกนี้ทําตามชอบใจ ถ้าไม่เหนี่ยว
รัง้ ไว้ ถ้าไม่หา้ มไว้ พวกนี้กจ็ ะทําให้วุ่นขึน้ ทีละน้อยโดยไม่รตู้ วั จนทีส่ ุดพระพุทธศาสนาก็เสื่อมทรามไป
(๒๙)

หลวงศรีวรวัตร (พิณ จันทโรจวงศ์) เป็ นเชือ้ สายตระกูล ณ พัทลุงด้วย เขียงพงศาวดารเมืองพัทลุงขึน้ ใน พ.ศ.
๒๔๕๘–๒๔๖๐ โดยพยายามใช้วธิ กี ารแบบวิทยาศาสตร์ ในคํานํากล่าวถึงข้อมูลทีใ่ ช้ประกอบคือ ตํานานวัด บันทึก
ต่าง ๆ บันทึกของผูป้ กครอง ชีวประวัตแิ ละงานเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ซึง่ ส่วน หนึ่งเป็ นพงศาวดารเมืองพัทลุง (พิมพ์ใน
ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๕๓ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ, ๒๕๑๕ เขียนโดยหมื่นสนิทภิรมย์ ปลัดกรมในกรมหมื่นไกรสร
วิชติ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกับเจ้าจอมมารดากลิน่ ธิดาของพระยาพัทลุง
(คางเหล็ก) เจ้าเมืองพัทลุงใน
รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช พงศาวดารเมืองพัทลุงฉบับของ หมื่นสนิทภิรมย์น้ี สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติสงให้
ั ่ เขียนขึน้ ใน
โอกาสทีม่ กี ารแต่งตัง้ หลวงเทพภักดียกระบัตร (ทัน) หลานของปูพ่ ระยาพัทลุง (คางเหล็ก) ขึน้ เป็ นพระยาพัทลุงใน
ปลายรัชสมัยสมเด็จพระนังเกล้
่ าเจ้าอยู่ หมื่นสนิทภิรมย์เขียนขึน้ ตามคําบอกเล่าของเจ้าจอมมารดากลิน่ และน้องสาว
ของท่านคือ คุณฉิม,แล้วนําขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระนังเกล้
่ าเจ้าอยู่หวั ใน พ.ศ. ๒๓๙๓.
(๓๐)
หลวงศรีวรวัตร, เรือ่ งเดิ ม, หน้า ๓๓
(๓๑)
รัชนี สาดเปรม, “บทบาทของชาวมุสลิมในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทย ในสมัยรัตนโกสินทร์ตงั ้ แต่ พ.ศ.
๒๓๒๕–๒๔๕๓ “ วิทยานิพนธ์ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,๒๕๒๑, หน้า ๔๓

๘
ด้วย… เพราะเหตุฉะนี้จงึ ห้ามขาดมิไห้ไทยและมอญ ไม่ว่าผูช้ ายหรือหญิงเด็กหรือผูใ้ หญ่ได้เข้าไปในพิธ ี
ของพวกมะหะหมัดหรือพวกเข้ารีต ถ้าผูใ้ ดมีใจดือ้ แข็ง เจตนาไม่ได้มดื มัวไปด้วยกิเลสต่างๆ จะฝา่ ฝืนต่อ
ประกาศนี้ ขืนไปเข้าในพิธขี องพวกมะหะหมัดและพวกเข้ารีตแม้แต่อย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว ให้เป็ นหน้าที่
ของสังฆราชหรือบาทหลวงมิชชันนารี หรือบุคคลทีเ่ ป็ นคริสเตียน หรือมะหะหมัดจะต้องคอยห้ามปราม
มิให้คนเหล่านัน้ ได้เข้าไปในพิธขี องพวกคริสเตียน และพวกมะหะหมัดให้เจ้าพนักงานจับกุมคนไทยและ
มอญทีไ่ ปเข้าพิธเี ข้ารีตและมะหะหมัดดังว่ามานี้ ส่งให้ผพู้ พิ ากษาชําระ และให้ผพู้ พิ ากษาวางโทษถึง
ประหารชีวติ (๓๒)
จริงอยูแ่ ม้ว่าพระยาพัทลุง (คางเหล็ก) จะเปลีย่ นมานับถือศาสนาพุทธก่อนการออก
ประกาศดังกล่าว แต่พระราชประสงค์ในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชลักษณะนี้คงจะเป็ นสิง่ ทีเ่ ข้าใจกัน
ดีในหมูข่ ุนนางก่อนทีจ่ ะมีการประกาศออกมาอย่างเป็ นทางการพระยาพัทลุง (คางเหล็ก) จึงต้องเปลีย่ น
ศาสนา มิใช่เกิดจากความศรัทธาในพุทธศาสนา เพราะเชือ้ สายตระกูล ณ พัทลุง ผูห้ นึ่งเป็นเจ้าเมืองใน
พ.ศ. ๒๓๓๔ - ๒๓๖๐ ยังไม่ยอมให้นําเนื้อหมูเข้ามาในบ้านของท่านแสดงว่า พระยาพัทลุง (ทองขาว)
ยังนับถือศาสนาอิสลาม เพิง่ จะมีการนับถือพุทธศาสนากันจริงๆ ในชัน้ หลานของพระยาพัทลุง (คาง
เหล็ก) (๓๓)
การเปลีย่ นศาสนาของพระยาพัทลุง (คางเหล็ก) ดูเหมือนจะไม่ได้ผลทางการเมืองมากนัก
เพราะตระกูล ณ พัทลุง ยังไม่ได้รบั ความไว้วางใจจากราชธานี อํานาจและอิทธิพลของเมืองพัทลุงลดลง
เรือ่ ยๆ กล่าวคือ ใน พ.ศ. ๒๓๑๘ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสนับสนุ นจีนเหยียงหรือหลวง
สุวรรณคีรคี นกลุ่มใหม่และต้นตระกูล ณ สงขลา เป็ นเจ้าเมืองสงขลา (๓๔)ทัง้ ยกเมืองสงขลาเมืองปากนํ้ า
ของเมืองพัทลุงไปขึน้ กับเมืองนครศรีธรรมราช เมือ่ เจ้านราสุรวิ งศ์ถงึ แก่นิราลัยในปี รงุ่ ขึน้ ทางราชธานี
ให้ยกเมืองพัทลุงไปขึน้ ตรงต่อราชธานีดงั เดิม (๓๕)และสืบไปตลอดสมัยระบบกินเมือง และแม้ว่าพระยาพัทลุง (คางเหล็ก) จะส่งบุตรธิดาหลายคนไปถวายตัว (๓๖) ทัง้ มีความดีความชอบในการทําสงครามกับ
พม่าใน พ.ศ. ๒๓๒๘ และกับปตั ตานีในปีถดั มา แต่เมือ่ พระยาพัทลุง (คางเหล็ก) ถึงแก่อนิจกรรม
ใน พ.ศ. ๒๓๓๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกลับโปรดเกล้าฯ ให้พระยาศรีไกรลาศคนของราชธานีมาเป็ นเจ้าเมืองพัทลุงแทนตระกูล ณ พัทลุง (๓๗)อีก ๒ ปีต่อมายังทรงเพิม่ บทบาทให้
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(๓๒)

เรือ่ งเดียวกัน, หน้า ๔๓–๔๔ อ้างถึง ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๓๙, หน้า ๔๖๕–๔๖๖.
สัมภาษณ์นายแส รัตนพันธุ์ เชือ้ สายตระกูล ณ พัทลุง สายพระยาพัทลุงทองขาว อายุ ๘๔ ปี วันที่ ๓๐ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๒๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ บ้านเลขที่ ๓/๒๓๐ หมู่บา้ นเมืองทองนิเวศน์ ๑ ถนนแจ้งวัฒนะ บางเขน
กรุงเทพฯ.
(๓๔)
สงบ ส่งเมือง, เรือ่ งเดิ ม, หน้า ๑๖๓.
(๓๕)
อรียา เสถียรสุต, “เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชสมัยปกครองแบบเก่าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. ๒๓๒๕ - ๒๔๓๕
“วิทยานิพนธ์ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๑๔, หน้า ๓๗.
(๓๖)
พงศาวดารและลําดับวงศ์ตระกูลเมืองพัทลุง, หน้า ๔.
(๓๗)
หลวงศรีวรวัตร, เรือ่ งเดิ ม, หน้า ๓๗–๔๐.
(๓๓)

๙
เมืองสงขลาเข้มแข็งมากขึน้
โดยให้ทาํ หน้าทีด่ แู ลหัวเมืองประเทศราชมลายู (๓๘)และในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ขณะทีท่ างราชธานียอมให้ตระกูล ณ พัทลุง (พระยาพัทลุง
ทองขาว) กลับมาเป็ นเจ้าเมืองพัทลุงอีก แต่กส็ ่งนายจุย้ ตระกูลจันทโรจวงศ์ และบุตรของเจ้าพระยาสริ
นทราชา (จันทร์) (๓๙)ซึง่ เกีย่ วดองกับตระกูล ณ นคร เข้ามาเป็ นกรมการเมืองพัทลุง (๔๐)เพื่อคานอํานาจ
ของตระกูล ณ พัทลุง ในทีส่ ุดในระหว่าง พ.ศ. ๒๓๕๔–๒๓๘๒ เมือ่ เจ้าพระยานคร (น้อย) ปกครองเมือง
นครศรีธรรมราชหัวเมืองแหลมมาลายูตอ้ งตกอยูใ่ นอํานาจของตระกูล ณ นคร ทางราชธานีแต่งตัง้ ให้
พระเสน่ หามนตรี (น้อยใหญ่) บุตรชายคนโตของเจ้าพระยานคร (น้อย) มาเป็ นเจ้าเมืองพัทลุงแทน
ตระกูล ณ พัทลุง (พระยาพัทลุงเผือก) ในระหว่าง พ.ศ. ๒๓๖๙ - ๒๓๘๒ (๔๑)ขณะเดียวกันตระกูล ณ
สงขลา ก็พยายามสร้างอิทธิพลในเมืองพัทลุง โดยพระยาสงขลาเถีย้ นเส้งและบุญสังข์ต่างก็แต่งงานกับ
คนในตระกูล ณ พัทลุงทัง้ คู่ (๔๒)
ศาสตราจารย์เวลาอดีตผูเ้ ชีย่ วชาญประวัตศิ าสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจํา
มหาวิทยาลัยฮาวายตัง้ ข้อสังเกตว่า การถึงอสัญกรรมของเจ้าพระยานคร (น้อย) ใน พ.ศ. ๒๓๘๒ ทําให้
ราชธานีได้โอกาสจํากัดอํานาจของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชลงบ้าง (๔๓) เช่น เรียกตัวพระยาไทรบุร ี
(แสง) และพระเสนานุ ชติ (นุ ด) ปลัดเมืองไทรบุรบี ุตรของเจ้าพระยานคร (น้อย) กลับสนับสนุ นให้ตระกูล
ั่
ณ ระนอง ซึง่ เพิง่ รุง่ เรืองจากการทําเหมืองแร่ดบี ุกและค้าฝิ่นทางฝงทะเลตะวั
นตก (ทะเลหน้านอก) ของ
(๔๔)
ั ่ นออกในเขตเมืองชุมพรและไชยา
สําหรับทีเ่ มืองพัทลุง
แหลมมลายูขยายอํานาจเข้ามาทางฝงตะวั
นัน้ ทางราชธานีเรียกตัวพระเสน่ หามนตรี (น้อยใหญ่) กลับแล้วแต่งตัง้ พระปลัด (จุย้ จันทโรจวงศ์) เป็ น
พระยาอภัยบริรกั ษ์ จักรวิชติ พิพธิ ภักดีพริ ยิ พาหะเจ้าเมืองพัทลุงแทน และให้ตระกูลจันทโรจวงศ์และ
ตระกูล ณ พัทลุงเป็ นกรมการเมือง เพราะพระยาอภัยบริรกั ษ์ฯ (จุย้ ) ผูน้ ้ีนอกจากจะมีความดีความชอบ
ในการปราบกบฏเมืองไทรบุร ี ใน พ.ศ. ๒๓๗๓ และ พ.ศ ๒๓๘๑ อย่างแข็งขันแล้ว ประการสําคัญคือยัง
เกีย่ วดองกับขุนนางตระกูลบุนนาคทีม่ อี ํานาจสูงยิง่ ในขณะนัน้ และบังคับบัญชาหัวเมืองแหลมมาลายูใน
ตําแหน่ งพระกลาโหมมาเป็ นเวลายาวนานด้วย แต่ในทีส่ ุดตระกูลจันทโรจวงศ์กบั ตระกูล ณ พัทลุง
กลายเป็ นเหมือนตระกูลเดียวกัน และสามารถปกครองเมืองพัทลุงสืบต่อไปตลอดสมัยระบบกินเมือง คง
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(๓๘)

สงบ ส่งเมือง, เรื่องเดิม, หน้ า ๑๒๖.
ผู้กํากับราชการหัวเมืองฝั่ งทะเลตะวันตกของแหลมมลายูหรื อทะเลหน้ านอก ๘ เมืองคือ เมือง ถลาง ภูเก็ต ตะกัว่ ป่ า
ตะกัว่ ทุง่ ก็รา พังงา คุระ และคุรอต.
(๔๐)
หลวงศรี วรวัตร, เรื่องเดิม, หน้ า ๔๓.
(๔๑)
เรื่องเดียวกัน, หน้ า ๔๗–๕๕.
(๔๒)
ลอเรน เกสิค, เรื่ องเดิม, หน้ า ๒๙.
(๔๓)
วอลเตอร์ เอฟ เวลลา แผ่ นดินพระนั่งเกล้ าฯ แปลโดยนิจ ทองโสภิต (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์ สมาคมสังคมศาสตร์
แห่งประเทศไทย, ๒๕๑๔), หน้ า ๑๕๐.
(๔๔)
สารูป ฤทธิ์ช,ู “การเมืองการปกครองของมณฑลชุมพร พ.ศ. ๒๔๓๙ - ๒๔๖๙ “วิทยานิพนธ์ ปริ ญญาโท บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๖, หน้ า ๒๕.
(๓๙)

๑๐
เป็ นเพราะพระยาอภัยบริรกั ษ์ฯ (จุย้ ) ไม่มบี ุตร จึงรับนายน้อยหลานมาเป็ นบุตรบุญธรรมแล้วสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ตระกูล ณ พัทลุงโดยใช้การแต่งงาน (๔๕)
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลจันทโรจวงศ์กบั ตระกูล ณ พัทลุง โดยใช้การแต่งงาน
นัน้ ทําให้อํานาจของกลุ่มผูป้ กครองเมืองพัทลุงกระชับยิง่ ขึน้ มีการแบ่งผลประโยชน์กนั อย่างจริงจัง จน
ราชธานีแทบจะแทรกมือเข้าไปไม่ถงึ โดยเฉพาะในตอนปลายสมัยระบบกินเมือง เช่น ในสมัยพระยา
อภัยบริรกั ษ์ฯ (เนตร จันทโรจวงศ์) เป็ นเจ้าเมือง ใน พ.ศ. ๒๔๓๗ พระสฤษดิ ์พจนกรณ์ขา้ ราชการชัน้
ผูใ้ หญ่ของกระทรวงมหาดไทยออกไปตรวจราชการแล้วมีความเห็นว่า เมืองพัทลุงเป็ นเมืองเล็ก แต่
กรมการเมืองมีอํานาจมากเกินผลประโยชน์และมีอํานาจชนิด….“ทีไ่ ม่มกี ําหนดว่าเพียงใดชัด แต่เป็น
อํานาจทีม่ เี หนือราษฏรอย่างสูงเจียนจะว่าได้ว่าทําอย่างใดกับราษฎรก็แทบจะทําได้….” (๔๖)ส่วนด้าน
ผลประโยชน์เจ้าเมืองและกรมการแบ่งกันเองเป็ น ๓ ตอน คือ
ตอนที่ ๑ พระยาวรวุฒไิ วยวัฒลุงควิไสยอิศรศักดิพทิ กั ษ์ราชกิจนริศศรภักดีพริ ยิ ะพาหะ
(น้อย) จางวาง ซึง่ ทําหน้าทีก่ ํากับเมืองพัทลุง และพระยาอภัยบริรกั ษ์ฯ (เนตร) เจ้าเมืองสองคนพ่อลูก
ตระกูลจันทโรจวงศ์ได้ผลประโยชน์จากส่วยรายเฉลีย่
ตอนที่ ๒ ยกกระบัตรในตระกูล ณ พัทลุง ได้ผลประโยชน์จากภาษีอากร
ตอนที่ ๓ กรมการผูน้ ้อย เป็ นกรมการของผูใ้ ดก็จะได้แบ่งปนั ผลประโยชน์จากทางนัน้
ผลประโยชน์หลักคือ การทํานา เพราะเจ้าเมืองและกรมการมีทน่ี ากว้างใหญ่ทุกคนขายข้าวได้ทลี ะ
มากๆ โดยไม่ตอ้ งเสียค่านา
นอกจากนัน้ ยังมีการแบ่งปนั ผลประโยชน์จากคุกตะรางอีก เพราะผูใ้ ดเป็นตุลาการชําระคดี
ผูน้ นั ้ จะมีคุกตะรางสําหรับขังนักโทษในศาลของตน จึงมีคกุ ตะรางถึง ๖ แห่ง โดยแบ่งเป็ น ๒ ขนาด คือ
ขนาดใหญ่ ๓ แห่ง เป็ นของเจ้าเมือง หลวงเมือง หลวงจ่ามหาดไทย และขนาดเล็ก อีก ๓ แห่ง เจ้าเมือง
จะเป็ นผูอ้ นุ ญาตให้คนทีช่ อบพอและไว้วางใจได้มผี ลประโชยน์ทจ่ี ะได้จากการมีคุกตะรางของตัวเองคือ
ได้ค่าธรรมเนียม แรงงาน และมีอํานาจในการพิจารณาคดี นักโทษของคุกตะรางใดเป็ นดังเช่นทาส ใน
เรือนนัน้ ทําให้กรมการเมืองอยากจะมีคุกตะรางเป็ นอย่างยิง่ ผูใ้ ดไม่มคี ุกตะรางก็จะถูกมองว่าไม่เป็ น ผูด้ ี
เป็ นคนชัน้ ตํ่า
สําหรับราษฎร นอกจากต้องเสียค่านาแล้ว ยังถูกเกณฑ์แรงงานและสิง่ ของทัง้ ของกินและ
ของใช้อกี โดยเฉลีย่ จะถูกเกณฑ์ไม่ต่ ํากว่า ๕ ครัง้ ต่อปี ราษฎรมักต้องยอมเพราะเกรงกลัวเจ้าเมืองและ
ขุนนางมาก โจรผูร้ า้ ยก็ชุกชุม (๔๗)
สภาพดังกล่าวเป็ นปญั หาทีท่ างราชธานีเมืองหนักใจมาก (๔๘)ทัง้ ยังมีปญั หากับเมือง
ข้างเคียง คือ กับเมืองสงขลาและนครศรีธรรมราชด้วย เพราะกลุ่มผูป้ กครองของเมืองเหล่านี้มงุ่ แต่จะ
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(๔๕)

โปรดดูรายละเอียดใน พงศาวดารและลําดับวงศ์ ตระกูลเมืองพัทลุง, หลวงศรีวรวัตร, เรื่ องเดิม หน้ า ๕๖–๗๗.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชการที่ ๕ ม.๒.๑๔/๒๒ รายงานพระยาสฤษดิ์เรื่ องตรวจราชการมณฑลนครศรี ธรรมราช
ร.ศ. ๑๑๓ (พ.ศ. ๒๔๓๗).
(๔๗)
เรื่องเดียวกัน.
(๔๖) )

๑๑
รักษาผลประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว จึงมักพบว่าเมือ่ โจรผูร้ า้ ยทําโจรกรรมในเมืองสงขลาแล้วหลบหนีไป
เมืองพัทลุง เจ้าเมืองสงขลาขอให้เจ้าเมืองพัทลุงส่งตัวให้ผรู้ า้ ยไปให้ แต่เจ้าเมืองพัทลุงมักจะเพิกเฉย
ส่วนโจรผูร้ า้ ยทีท่ ําโจรกรรมในแขวงเมืองพัทลุงแล้วหนีเข้าอยูใ่ นแขวงเมืองสงขลา เจ้าเมืองพัทลุงขอให้
เจ้าเมืองสงขลาส่งตัวผูร้ า้ ยไปให้
เจ้าเมืองสงขลาก็มกั จะเพิกเฉยเช่นกัน (๔๙)หรือกับทางเมือง
นครศรีธรรมราชก็เป็ นทํานองเดียวกันกับทางเมืองสงขลา (๕๐)
พอจะกล่าวได้ว่าตลอดสมัยระบบกินเมือง แม้ว่าราชธานีพยายามควบคุมเมืองพัทลุงแต่ก็
ควบคุมได้แต่เพียงในนามเท่านัน้
เพราะความห่างไกลจากราชธานีทําให้ราชธานีดแู ลไม่ทวถึ
ั ่ งและไม่
ค่อยมีความรูเ้ กีย่ วกับกิจการภายในของเมืองพัทลุงด้วยผลประโยชน์ของราชธานีจงึ รัวไหลไปมาก
่
ประกอบกับในตอนกลางรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั อยูใ่ นระยะหัวเลีย้ วหัวต่อ ไม่ว่า
มองไปทางทิศไหน เห็นอังกฤษและฝรังเศสพร้
่
อมทีจ่ ะฉวยโอกาสรุกรานเข้ามา โดยเฉพาะทางหัวเมือง
แหลมมาลายู อังกฤษถือโอกาสแทรกแชงเข้ามาในหัวเมืองประเทศราชมลายูของไทยและคุกคามหัว
ั ่ นตก ส่วนบริเวณคอคอดกระตอนเหนือของแหลมมาลายูทงั ้ อังกฤษและฝรังเศสคุ
เมืองฝงตะวั
่
กคามเข้า
มาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าและขยายอิทธิพลทางการเมือง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ทรงวิตกเป็ นอย่างยิง่ หลังจากมีการจัดตัง้ รัฐบาลกลางเข้มแข็งขึน้ แล้ว ในปลายปี พ.ศ. ๒๔๓๕
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงทรงเร่งรัดให้กรมหมืน่ ดํารงราชานุ ภาพเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยรีดจัดการปกครองหัวเมืองในแหลมมลายูเสียใหม่ (๕๑)เพื่อดึงอํานาจเข้าสู่พระ
ราชวงศ์จกั รี
ทําให้เมืองพัทลุงถูกรวมการปกครองเข้ากับมณฑลนครศรีธรรมราชในพ.ศ. ๒๔๓๙
เนื่องจากกรมหมืน่ ดํารงราชานุ ภาพทรงเห็นว่า เมืองพัทลุง “เป็ นหัวเมืองบังคับยาก”(๕๒)เช่นเดียวกับ
เมืองนครศรีธรรมราช สงขลา และหัวเมืองประเทศราชมลายู จึงทรงรวมหัวเมืองเหล่านี้เข้าเป็ นมณฑล
นครศรีธรรมราช ให้ตงั ้ ศูนย์การปกครองทีเ่ มืองสงขลา โดยทรงมอบหมายให้พระยาสุขุมนัยวินิต (ปนั ้
สุขมุ ) เป็ นข้าหลวงเทศาภิบาล
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(๔๘)

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร.๕ ม.๒.๑๔/๑๐๐ (ลับ) พระวิจิตรวรสาส์น กราบทูลกรมหมื่นดํารงราชานุภาพ
ที่ ๒๓/๑๑๔ ๑๑ มีนาคม ร.ศ.๑๑๔.
(๔๙) )
หอจดหมายเหตุชาติ ร.๕ ม.๒๑/๒๐ เรื่ องเขตแดนเมืองพัทลุงกับเมืองสงขลาทีค่ าบเกี่ยวกันให้ เปลีย่ นตําบลกันเสีย
มิถนุ ายน ร.ศ. ๑๑๓, ร.๕ ม.๒.๑๔/๙๘ รายงานเจ้ าพระยาเทเวศรไปตรวจราชการทางเมืองสงขลา เมืองพัทลุง เมืองกลัน
ตัน ร.ศ. ๑๑๓.
(๕๐)
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร.๕ ม.๒.๑/๑๙ เรื่ องเมืองพัทลุงขอทีล่ ะเลน้ อย บ้ านหัวป่ า บ้ านตะเครียะ มาเป็ นแขวงเมือง
พัทลุงตามเดิม ๔ พฤศจิกายน -๕ กันยายน ร.ศ. ๑๑๒.
(๕๑)
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร.๕ ม.๔๗/๑๔ กรมหมื่นดํารงราชานุภาพกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั ที่ ๑๕๕๐/๓๘๐๐๓ ๒๐ มกราคม ร.ศ. ๑๑๔.
(๕๒)
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร.๕ ม.๔๗/๑๙ กรมหมื่นดํารงราชานุภาพ กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๗.

๑๒
สมัยระบบเทศาภิ บาล
ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๓๙ - ๒๔๗๖ ช่วงนี้เมืองพัทลุงรวมอยูใ่ นการปกครองของมณฑล
นครศรีธรรมราช สังกัดกระทรวงมหาดไทย รัฐบาลพยายามทําลายอํานาจและอิทธิพลของตระกูลจันทโรจวงศ์ และตระกูล ณ พัทลุง เพื่อดึงอํานาจเข้าสู่พระราชวงศ์จกั รี
การดึงอํานาจการปกครองหัวเมืองเข้าสู่พระราชวงศ์จกั รีในกลางรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ มีหลักการปกครองอยูว่ ่า อํานาจจะต้องเข้ามารวมอยูท่ จ่ี ดุ เดียวกันหมดรัฐบาล
กลางจะไม่ให้การบังคับบัญชาหัวเมืองขึน้ อยูก่ นั เพียง ๓ กระทรวงคือ กรมมหาดไทย กรมกลาโหม และ
กรมท่า และจะไม่ยอมให้เจ้าเมืองต่างๆ มีอํานาจอย่างทีเ่ คยมีมาในสมัยระบบกินเมืองระบบการ
ปกครองแบบใหม่น้เี รียกว่า ระบบเทศาภิบาล
หลักต่างๆ ของการปกครองตามระบบเทศาภิบาลทีร่ ะบุไว้ในประกาศจัดปนั หน้าทีร่ ะหว่าง
กระทรวงกลาโหมและมหาดไทย ร.ศ. ๑๑๓ (พ.ศ. ๒๔๓๗) ซึง่ รวมหัวเมืองทัง้ หมดไว้ใต้การบังคับ
บัญชาของกระทรวงมหาดไทย ในพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ.๒๔๔๐) และ
ในข้อบังคับลักษณะปกครองหัวเมือง ร.ศ. ๑๑๗ (พ.ศ. ๒๔๔๑) ตามกฎหมายเหล่านี้ประเทศไทยเริม่ จัด
ส่วนราชการบริหารตามแบบใหม่
มีอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามลําดับของสายการบังคับ
บัญชาจากตํ่าสุดไปจนถึงขัน้ สูงสุดดังนี้
ชัน้ ที่ ๑ การปกครองหมู่บา้ น มีผใู้ หญ่บา้ นปกครอง
ชัน้ ที่ ๒ การปกครองตําบล มีกํานันปกครอง
ชัน้ ที่ ๓ การปกครองอําเภอ มีนายอําเภอปกครอง
ชัน้ ที่ ๔ การปกครองเมือง มีผวู้ ่าราชการเมืองปกครอง
ชัน้ ที่ ๕ การปกครองมณฑล มีขา้ หลวงเทศาภิบาลปกครอง
การวางสายการปกครองเป็ นลําดับชัน้ กล่าวนับเป็ นการเปลีย่ นแปลงสภาพสังคมเก่าใน
หัวเมืองไปเป็ นอีกรูปหนึ่ง ราษฎรซึง่ ไม่เคยมีสทิ ธิ ์มีเสียง เคยเป็ นเพียงบ่าวไพร่กไ็ ด้มโี อกาสเลือก
ผูใ้ หญ่บา้ น กํานันขึน้ เป็ นหัวหน้า ซึง่ เท่ากับได้มโี อกาสเสนอความต้องการของตนเองให้นายอําเภอและ
ผูว้ ่าราชการเมืองทราบ
ผูว้ ่าราชการเมืองและกรมการเมืองหรือพวกพ้องทีเ่ คยทําอะไรตามใจชอบก็
กระทําไม่ได้เสียแล้ว เพราะมีขา้ หลวงเทศาภิบาลมาคอยดูแลเป็ นหูเป็ นตาแทนรัฐบาล การกินเมือง
ซึง่ เคย “กิน” จากภาษีทุกอย่างต้องกลับกลายเป็ นเพียง “กิน” เฉพาะเงินเดือนพระราชทานในฐานะ
ข้าราชการ เพราะรัฐบาลเริม่ เก็บภาษีเองและเมือ่ นายอําเภอ ผูว้ ่าราชการเมือง และกรมการเมืองมีฐานะ
เป็ นข้าราชการ ก็ตอ้ งถูกย้ายไปตามทีต่ ่างๆ ตามคําสังของรั
่
ฐบาล ไม่ผกั พันเป็ นเจ้าเมืองเจ้าของชีวติ
ของชาวชนบทอยูเ่ พียงแห่งเดียวตามระบบเดิม กํานันผูใ้ หญ่จะได้ค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้ส่วนลดจาก
การเก็บค่านา ค่านํ้ า ค่าราชการ (๕๓)
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(๕๓) )

แถมสุข นุม่ นนท์ “การปกครองสมัยโบราณ” การเมืองและการต่ างประเทศในประวัติศาสตร์ ไทย (กรุงเทพฯ :
ไทยวัฒนาพานิช จํากัด, ๒๕๒๔), หน้ า ๙–๑๐.

๑๓
อนึ่งการปกครองในระบบเทศาภิบาล รัฐบาลยังต้องการให้ราษฎรมีความผูกพันกับรัฐบาล
และมีความรูส้ กึ ว่าตนเป็ นส่วนหนึ่งของรัฐชาติ รัฐบาลใช้การศึกษาเป็ นเครือ่ งมือ โดยมอบหมายให้
จัดเป็ นสถานศึกษา เพราะจัดเป็ นองค์กรทีส่ ามารถจัดการเรียนการสอนได้ทวพระราชอาณาจั
ั่
กรโดยไม่
ต้องเปลืองเงินทองของรัฐในการก่อสร้าง และเป็ นแหล่งจูงใจให้ราษฎรเข้ามาเรียนหนังสือได้ (๕๔)และ
มอบหมายให้กรมหมืน่ วชิรญานวโรรสพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึง่ ทรง
เป็ นพระราชาคณะธรรมยุตกิ นิกายรับผิดชอบร่วมกับกรมหมื่นดํารงราชานุ ภาพ
เพราะรัฐบาลถือว่า
ธรรม-ยุตกิ นิกายเป็ นตัวแทนของรัฐฝา่ ยสงฆ์ส่วนตัวแทนฝา่ ยฆราวาสคือกระทรวงมหาดไทย หรือกรม
หมืน่ ดํารงราชานุ ภาพทัง้ สองพระองค์จงึ ทรงกําหนดแบบแผนเดียวกันทัวพระราชอาณาจั
่
กร คือ ใช้
หนังสือแบบเรียนเร็วเป็ นตําราเรียน และมีผอู้ ํานวยการสงฆ์เป็ นผูต้ รวจตราและจัดการภายใต้การบังคับ
บัญชาของข้าหลวงเทศาภิบาล (๕๕)
ทีเ่ มืองพัทลุง พระยาสุขุมนัยวินิตข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราชจัดการปก
ครองตามแบบแผนทุกระดับ ทีส่ าํ คัญคือ ให้สร้างทีว่ ่าราชการเมืองขึน้ เพื่อให้ผชู้ ่วยราชการเมืองและ
กรมการไปปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นสถานทีร่ าชการให้เป็ นสัดส่วน ไม่ปะปนกับงานส่วนตัวเหมือนอย่างในสมัย
ระบบกินเมือง (๕๖)แต่การคัดเลือกบุคคลเข้ารับตําแหน่ งใหม่ๆ นัน้ รัฐบาลใช้ปะปนกันทัง้ คนเก่าและคน
ใหม่ตลาดสมัยระบบเทศาภิบาล พอจะแบ่งได้เป็ น ๒ ระยะ คือ
ระยะแรก ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๓๙-๒๔๕๒ รัฐบาลใช้วธิ ปี ระนีประนอม กล่าวคือ ในระยะ
๕-๖ ปีแรก ยอมให้เชือ้ สายตระกูลจันทโรจวงศ์และตระกูล ณ พัทลุง ข้าราชการในระบบเก่ารับตําแหน่ ง
ใหม่ ๆ ได้ผลประโยชน์ตามแบบเก่าบ้าง เช่น ให้พระยาอภัยบริรกั ษ์ฯ (เนตร) เจ้าเมืองเปลีย่ นฐานะเป็ น
ผูช้ ่วยราชการเมือง แต่กใ็ ห้พระพิศาลสงคราม(สอน) ผูช้ ่วยราชการเมืองสิงห์บุรเี ป็ นผูช้ ่วยราชการเมือง
(๕๗)
รับผิดชอบแผนกสรรพากรหรือดูแลการเก็บเงินผลประโยชน์ของแผ่นดิน เมือ่ พระพิศาลถึงแก่กรรม
ในปี พ.ศ. ๒๔๔๑ ก็จดั ให้พระอาณาจักร์บริบาล (อ้น ณ ถลาง) เครือญาติของตระกูลจันทโรจวงศ์มา
แทน (๕๘)คงเป็ นเพราะรัฐบาลยังไม่มเี งินเดือนสําหรับข้าราชการประการหนึ่ง อีกประการหนึ่ง พระยาสุขมุ นัยวินิตจําต้องถนอมนํ้ าใจกลุ่มผูป้ กครองเดิม เนื่องจากเป็ นกลุ่มทีม่ จี าํ นวนมาก และมีเงินมาก (๕๙)
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(๕๔)

วารุณี โอสถารมย์, “การศึกษาในสังคมไทย พ.ศ. ๒๔๑๑ -๒๔๗๕“ วิทยานิพนธ์ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๔, หน้า ๑๐๗.
(๕๕)
สารูป ฤทธิชู์ , เรือ่ งเดิ ม, หน้า ๘๒.
(๕๖) )
ณรงค์ นุ่นทอง “การปฏิรปู การปกครองมณฑลนครศรีธรรมราช ในสมัยพระยาสุขมุ วินติ เป็ นข้าหลวงเทศาภิบาล
(พ.ศ. ๒๔๓๙ - ๒๔๔๙) “มณฑลเทศาภิ บาล : วิ เคราะห์เปรียบเทียบ (กรุงเทพ) : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย, ๒๕๒๔), หน้า ๓๓๙–๓๔๐.
(๕๗)
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร.๕ ม. ๔๗/๑๙ กรมหมื่นดํารงราชานุภาพกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าจ้าอยูห่ วั ๑๑ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๗, หลวงศรีวรวัตร, เรือ่ งเดิ ม, หน้า ๗๓–๗๔.
(๕๘)
หลวงศรีวรวัตร, เรื่องเดิม, หน้า ๗๓–๗๔.
(๕๙)
เดช บุนนาค, “การปกครองแบบเทศาภิบาลเป็ นระบบปฏิวตั หิ รือวิวฒ
ั นาการ” มณฑลเทศาภิ บาล : วิ เคราะห์
เปรียบเทียบ, หน้า ๒๕–๒๖.

๑๔
แต่ใน พ.ศ. ๒๔๔๖ เมือ่ พระยาวรวุฒไิ วยฯ (น้อย) จางวางซึง่ เป็ นคนหัวเก่า (๖๐)ถึงอนิจกรรมรัฐบาลก็
ปลดพระยาอภัยบริรกั ษ์ฯ (เนตร) ผูว้ ่าราชการเมืองลงเป็ นจางวาง หลังจากนี้รฐั บาลพยายามแต่งตัง้ เชือ้
สายและพวกพ้องของตระกูลเจ้าเมืองในแหลมมลายูในสมัยระบบกินเมืองมาเป็ นผูว้ ่าราชการเมืองพัทลุง
แทนตระกูลจันทโรจวงศ์และตระกูล ณ พัทลุง ทําให้มกี ารเปลีย่ นแปลงผูว้ ่าราชการเมืองบ่อยครัง้ ใน
ระยะตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๔๖ -๒๔๔๙ โดยผลัดเปลีย่ นเข้ามารับตําแหน่ งผูว้ ่าราชการเมือง ถึง ๔ คน (๖๑) คือ
พระสุรฤทธิ ์ภักดี (คอยูต่ ่ี ณ ระนอง) บุตรชายพระยารัตนเศรษฐี (คอชิมก๊อง) อดีตข้าหลวงเทศาภิบาล
มณฑลชุมพรและหลานพระยารัษฎานุ ประดิษฐ์ (คอซิมปี๊) ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต พระศิร ิ
ธรรมบริรกั ษ์ (เย็น สุวรรณปทั มะ)บุตรเขยของพระยาวิเชียรศรี (ชม ณ สงขลา) พระแก้วโกรพ (หมี ณ
ถลาง) และพระกาญจนดิฐบดี (อวบ ณ สงขลา) ตามลําดับ จนในทีส่ ุดใน พ.ศ. ๒๔๕๒ พระกาญจนดิฐ
บดี (อวบ ณ สงขลา) เป็ นผูว้ ่าราชการเมือง โจรผูร้ า้ ยลักโคกระบือทัวเขตเมื
่
องพัทลุงจนทางราชการ
ระงับไม่อยู่ ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็ นช่วงทีพ่ ระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูข่ ณะทรงเป็ นสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ เสด็จประพาสเมืองพัทลุง พระกาญจนดิฐบดีถูกปลดออกจากราชการในปี นนั ้ เอง (๖๒)
ระยะหลัง ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๕๒– ๒๔๗๖ ดูเหมือนว่าเป็ นระยะทีร่ ฐั บาลใช้มาตรการค่อนข้าง
เด็ดขาดเพื่อลดอิทธิพลของตระกูลจันทโรจวงศ์และตระกูล ณ พัทลุง ทีย่ งั หลงเหลืออยูอ่ กี โดยจัดส่ง
ข้าราชการจากส่วนกลางมาเป็ นผูว้ ่าราชการเมือง (๖๓)เช่น หม่อมเจ้าประสบประสงค์พระโอรสองค์ใหญ่
ในกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ พระวุฒภิ าคภักดี (ช้าง ช้างเผือก) เนติบณ
ั ฑิต หลวงวิชติ เสนี (หงวน
ศตะรัตน์) เนติบณ
ั ฑิต ทําให้โจรผูร้ า้ ยกําเริบหนักจนดูราวกับว่าเมืองพัทลุงกลายเป็ นอาณาจักรโจร
โดยเฉพาะในปี พ.ศ. ๒๔๖๖ (๖๔)สมัยพระคณาศัยสุนทร (สา สุวรรณสาร) เป็ นผูว้ ่าราชการจังหวัด (๖๕) มี
ขุนโจรหลายคนทีส่ ําคัญ อาทิ นายรุง่ ดอนทราย เป็นหัวหน้าโจรได้รบั ฉายาว่า ขุนพัฒน์หรือขุนพัทลุง
นายดําหัวแพร เป็ นรองหัวหน้า ได้รบั ฉายาว่า เจ้าฟ้าร่มเขียวหรือขุนอัสดงคต ทางมณฑลต้องส่งนาย
พันตํารวจโทพระวิชยั ประชาบาล (บุญโกย เอโกบล) และคณะมาตัง้ กองปราบปรามอยูต่ ลอดปี ทําให้
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(๖๐)
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หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร.๕ ม.๔๗/๑๔ (สําเนา) พระยาวิจติ รวรสาส์น กราบทูลกรมหมื่นดํารงราชานุภาพ ที่
๒๕๒ ๒๓ มีนาคม ร.ศ. ๑๑๔.
(๖๑)
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารเย็บเล่มชุดฎีกา เล่ม ๓๑ ร.ศ. ๑๓๔ (พ.ศ. ๒๔๕๘ เล่ม ๓) เลขที่ ๖๙ ฎีกา
อํามาตย์โท พระกาญจนดิฐบดี (อวบ ณ สงขลา) ขอเข้ารับราชการแก้ตวั ,หน้า ๑๑๙๘–๑๒๐๖, หลวงศรีวรรัตร, เรือ่ ง
เดิ ม, หน้า๗๗–๗๘.
(๖๒)
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารเย็บเล่มชุดฎีกา เล่ม ๓๑ ร.ศ. ๑๓๔ (พ.ศ. ๒๔๕๘ เล่ม ๓) เลขที่ ๖๙ (สําเนา)
พระกาญจนดิฐบดี (อวบ ณ สงขลา) กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ ๒๐ มิถุนายน ๒๔๕๘.
(๖๓)
โปรดดูรายละเอียดในหลวงศรีวรวัตร, เรือ่ งเดิ ม, หน้า ๗๘–๘๔.
(๖๔)
ศูนย์วฒ
ั นธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนพัทลุง, เรื่องเดิม, หน้า ๗๓, พิมประภา แกล้วทนงค์, "ครูเก่าเล่าความหวัง"
คืนสู่เหย้า ๕๐ ปี สตรีพทั ลุง (พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๕๒๗) พิมพ์เป็ นทีร่ ะลึกในงานคืนสูเ่ หย้า ๕๐ ปี สตรีพทั ลุง ๙ มิถุนายน
๒๕๒๗, หน้า ๒๙.
(๖๕) )
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั โปรดเกล้ าฯ ให้ เปลีย่ นชื่อเมืองเป็ นจังหวัดและเปลีย่ นชื่อเรี ยกผู้วา่ ราชการ
เมือง เป็ นผู้วา่ ราชการจังหวัด.

๑๕
การปล้นฆ่าสงบลงอีกวาระหนึ่ง แต่ปีถดั มารัฐบาลสังให้
่ ยา้ ยศูนย์ปกครอง (๖๖)จากตําบลลําปํามาตัง้ ที่
บ้าน วังเนียง ตําบลคูหาสวรรค์ (๖๗) อาจเป็ นเพราะทางราชการเกิดความระแวงว่าตระกูลจันทโรจวงศ์
และตระกูล ณ พัทลุง มีส่วนร่วมกับพวกโจรจึงต้องการทําลายอิทธิพลของสองตระกูลนัน้ ในเขตตําบล
ลําปํา และสร้างศูนย์การปกครองแห่งใหม่ให้เป็ นเขตของรัฐบาลอย่างแท้จริง ประกอบกับในขณะนัน้
รัฐบาลได้สร้างทางรถไฟสายใต้ผ่านตําบลคูหาสวรรค์แล้วการคมนาคมระหว่างจังหวัดพัทลุงกับ
ส่วนกลางและจังหวัดใกล้เคียงจึงสะดวกกว่าทีต่ งั ้ เมืองทีต่ ําบลลําปํา ประชาชนก็อพยพมาตัง้ บ้านเรือน
ทํามาค้าขายมากขึน้ (๖๘)
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สมัยระบบประชาธิ ปไตย (ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๗๖-ปจั จุบนั )
เมือ่ มีการปฎิวตั เิ ปลีย่ นแปลงการปกครองประเทศมาเป็ นระบบประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริยเ์ ป็ นประมุขภายใต้รฐั ธรรมนูญใน พ.ศ. ๒๔๗๕ แล้ว รัฐบาลใหม่ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยระเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ ๒๔๗๖ ทําให้ระบบเทศาภิบาลถูกยกเลิกไป
ส่วนภูมภิ าคมีอํานาจมากขึน้ จังหวัดพัทลุงมีฐานะเป็ นจังหวัดหนึ่งในอาณาจักรไทย
ตามระเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จังหวัดมีฐานะเป็ นหน่ วยบริหาร
ราชการแผ่นดิน มีผบู้ ริหารเป็ นคณะเรียกว่า คณะกรมการจังหวัด ประกอบด้วยข้าหลวงประจําจังหวัด
ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายพลเรือนต่างๆ ซึง่ เป็นเจ้าหน้าทีป่ ระจําจังหวัดโดยข้าหลวง
ประจําจังหวัดทําหน้าทีเ่ ป็ นประธาน แต่คณะกรมการจังหวัดจะต้องรับผิดชอบในราชการทัวไปร่
่ วมกัน
(๖๙)
สําหรับ
และกรมการแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบในหน้าทีข่ องตนต่อกระทรวงทบวงกรมทีต่ นสังกัด
อําเภอก็มคี ณะบริหาร เรียกว่าคณะกรมการอําเภอ ประกอบด้วย นายอําเภอปลัดอําเภอ และหัวหน้า
ส่วนราชการฝ่ายพลเรือนต่างๆ เป็ นเจ้าหน้าทีป่ ระจําอําเภอ โดยมีนายอําเภอเป็ นประธาน แต่คณะ
กรมการอําเภอจะต้องรับผิดชอบในราชการทัวไปร่
่ วมกัน
และกรมการแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบใน
(๗๐)
หน้าทีข่ องตนต่อกระทรวง ทบวง กรม ทีต่ นสังกัด
ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๙๕ รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดินโดยให้
จังหวัดมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล
เนื่องจากจังหวัดตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยระเบียบบริหารแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ ไม่เป็ นนิตบิ ุคคล นอกจากนัน้ อํานาจบริหารในจังหวัด ซึง่ แต่เดิมตก
อยูแ่ ก่คณะกรมการจังหวัด ได้เปลีย่ นแปลงมาอยูก่ บั ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเพียงบุคคลเดียวและฐานะของ
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(๖๖)

ศูนย์การปกครองของเมืองพัทลุง มีการโยกย้ ายหลายครัง้ เรี ยงตามลําดับดังนี ้ คือ โคกเมืองบางแก้ ว เมืองพระรถ
บ้ านควรแร่ เขาเมือง ท่าเสม็ด บ้ านพญาขันธ์ บ้ านม่วง โคกลุง ศาลาโต๊ ะวัก ลําปํ า (ฝั่ งเหนือคลองลําปํ า) อ้ างจาก
ศูนย์วฒ
ั นธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรี ยนพัทลุง, เรื่องเดิม.
(๖๗)
หลวงศรี วรวัตร,เรื่องเดิม,หน้ า ๘๓-๘๔.
(๖๘)
เรื่องเดิม, หน้ า ๘๐.

๑๖
กรมการจังหวัดก็เช่นเดียวกัน เดิมเป็ นผูม้ อี ํานาจหน้าทีบ่ ริหาราชการแผ่นดินในจังหวัดก็ได้แก้ไขเป็ น
เจ้าหน้าทีท่ ป่ี รึกษาของผูว้ ่าราชการจังหวัด
จนกระทัง่ พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้มกี ารแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน ตามนัยประกาศของคณะปฏิบตั ิ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ โดยจัดระเบียบ
บริหารราชการส่วนภูมภิ าคเป็ นจังหวัด และอําเภอ จังหวัดนัน้ ได้รวมท้องทีห่ ลายๆ อําเภอ ขึน้ เป็ น
จังหวัดมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล การตัง้ ยุบ และการเปลีย่ นแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็ นพระราชบัญญัตแิ ละ
ให้มคี ณะกรมการจังหวัดเป็ นทีป่ รึกษาของผูว้ ่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินใน
จังหวัด ซึง่ กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับดังกล่าวนี้ได้บงั คับใช้จนถึงปจั จุบนั นี้
๖๙)

ศีรี วิชิตตะกุล, การจัดระเบียบบริหารราชการส่ วนภูมิภาค (พระนคร : โรงเรี ยนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,๒๔๙๘),
หน้ า ๒๗.
(๗๐)
เรื่องเดียวกัน, หน้ า ๒๘-๒๙.

ทีม่ า : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง.พัทลุง : โรงพิมพ์พทั ลุง , ๒๕๒๗.

