ประวัติศาสตร์จงั หวัดสตูล
สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาและสมัยกรุงศรีอยุธยา
ประวัตคิ วามเป็ นมาของจังหวัดสตูล ในสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาและในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ไม่ปรากฏหลักฐานกล่าวไว้ ณ ทีใ่ ด สันนิษฐานว่าในสมัยดังกล่าวยังไม่มเี มืองสตูล คงมีแต่หมู่บา้ นเล็กๆ
ั่
กระจัดกระจายอยูต่ ามทีร่ าบใกล้ฝงทะเล

สมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์
ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ สตูลเป็ นเพียงตําบลซึ่งอยู่ในเขตเมืองไทรบุร ี ฉะนัน้ ประวัติ
ความเป็ นมาของจังหวัดสตูล จึงเกีย่ วข้องกับเรือ่ งราวของเมืองไทรบุร ี
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เจ้าเมืองไทรบุรชี ่อื ตวนกูอบั ดุลละ โมกุมรัมซะ ถึงแก่กรรมน้ องชายชื่อตนกูดบี าอุดดีน ซึง่ เป็ นผู้ว่า
ราชการเมือง (รายามุดา) ได้เป็ นเจ้าเมืองแทน ต่อมาไม่นานนักก็ถงึ แก่กรรมและไม่ปรากฏว่าตวนกูด-ี
มาอุดดีนมีบุตรหรือไม่ ต่อมาปรากฏว่าบุตรชายของตวนกูอบั ดุลละ โมกุมรัมซะ จํานวน ๑๐ คน ซึ่ง
ต่างมารดากันได้แย่งชิงกันเป็ นเจ้าเมืองไทรบุร ี
เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (พัฒน์) ซึง่ เป็ นผูก้ ํากับหัวเมืองฝ่ายตะวันตก จึงได้พจิ ารณา
นํ าตัว ตวนกู ปะแงรัน และตวนกู ปศั นู ซึ่ง เป็ นบุ ต รของพระยาไทรบุ ร ี (ตวนกู อ ับดุ ล ละ โมกุ มรัมซะ)
เข้าเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาท พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ กรุงเทพฯ และทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่ ง ตัง้ ตวนกูปะแงรันซึ่งเป็ นบุ ตรคนโตให้เ ป็ นพระรัตนสงครามรามภัก ดีศ รี
ศุลต่านมะหะหมัด รัตนราชบดินทร์ สุรนิ ทวังษาพระยาไทรบุร ี และทรงแต่งตัง้ ตวนกูปศั นู เป็ นพระยา
อภัยนุ ราช ตําแหน่ งรายามุดา (ผูว้ ่าราชการเมือง)
ต่ อ มาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุ ทธเลิศ หล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ แห่งกรุงรัต นโกสินทร์ มีขา้ ศึกยกตีเมืองถลางในปี พ.ศ. ๒๓๕๒ พระยาไทรบุร ี (ตวนกูปะแงรัน) ได้ส่งกองทัพจํานวน
๒,๕๐๐ คน ไปช่วยรบกับข้าศึกที่เมืองถลาง และในปี พ.ศ. ๒๓๕๕ พระยาไทรบุร ี (ตวนกูปะแงรัน)
ได้ยกกองทัพไปตีได้เมือง แป-ระ ทําให้เมืองดังกล่าวเป็ นประเทศราชขึ้นต่อกรุงเทพฯ ด้วยความดี
ความชอบทัง้ สองครัง้ นี้
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
เลื่อนยศพระยาไทรบุร ี (ตวนกูปะแงรัน) เป็ นเจ้าพระยาไทรบุร ี
ต่อมาไม่นานนัก เจ้าพระยาไทรบุร ี (ตวนกูปะแงรัน) เกิดแตกร้าวกับพระยาอภัยนุ ราช
(ตวนกูปศั นู ) ผู้เป็ นรายามุดา ปรากฏข้อความในหนังสือเก่าที่เมืองนครศรีธรรมราชว่าการแตกร้าว
เกิดขึน้ เพราะพระยาอภัยนุ ราชขอเอาทีก่ วาลามุดาเป็ นบ้านส่วย เจ้าพระยาไทรบุรไี ม่ยอมให้ทด่ี งั กล่าว
จะให้ท่อี ่นื แทน พระยาอภัยนุ ราชไม่ยอมรับ และต่างฝ่ายก็ทําเรื่องราวกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระองค์จงึ โปรดเกล้าฯ ให้พระยาพัทลุงเป็ นข้าหลวงออกไปว่ากล่าวไกล่
เกลีย่ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๖ แต่เจ้าพระยาไทรบุรกี บั พระยาอภัยนุ ราชไม่ปรองดองกัน ในที่สุดจึงโปรดให้

๒
ย้าย
พระอภัยนุ ราชไปเป็ นผูว้ ่าราชการเมืองสตูล ซึง่ เป็ นเมืองขึน้ ของเมืองไทรบุร ี และทรงตัง้ ตวน
กูอบิ ราฮิมเป็ นราคามุดาเมืองไทรบุร ี เหตุการณ์ทเ่ี กิดแตกร้าวจึงสงบกันไป
ในหนังสือพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒ ได้กล่าวถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับ
เมืองไทรบุรใี นครัง้ นี้ไว้ว่า “ตามเนื้อความทีป่ รากฏดังกล่าวมาแล้ว ทําให้เห็นว่าในเวลานัน้ พวกเมือง
ไทรเห็นจะแตกแยกกันเป็ นสองพวก คือพวกเจ้าพระยาไทรปะแงรัน พวก ๑ พวกพระยาอภัยนุ ราช
พวก ๑ พวกพระยาอภัยนุ ราชคงจะนบน้ อมฝากตัวกับเมืองนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะเมื่อพระยา
อภัยนุ ราช ได้มาเป็ นผูว้ ่าราชการเมืองสตูล ซึง่ เขตแดนติดต่อกับเมืองนครศรีธรรมราช พวกเมืองสตูล
คงจะมาฟงั บังคับบัญชาสนิทสนมข้างเมืองนครศรีธรรมราชมากกว่าเมืองไทย แต่พระยาอภัยนุ ราช
ว่าราชการเมืองสตูลได้เพียง ๒ ปี ก็ถงึ แก่อนิจกรรมผูใ้ ดจะได้ว่าราชการเมืองสตูล ต่อมาในชัน้ นัน้ หา
พบจดหมายเหตุไม่ แต่พเิ คราะห์ความตามเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ ภายหลัง เข้าใจว่าเชื้อวงศ์ของพระยา
อภัยนุ ราช (ปศั นู) คงจะได้ว่าราชการเมืองสตูลและฟงั บังคับบัญชาสนิทสนมกับเมืองนครศรีธรรมราช
อย่างครัง้ พระยาอภัยนุ ราชหรือยิง่ กว่านัน้ ”
ในปี พุทธศักราช ๒๓๖๓ ได้มขี ่าวเข้ามาถึงกรุงเทพฯ ว่า ข้าศึกเตรียมกองทัพจะยกมาตี
เมืองไทย และได้คดิ ชักชวนเจ้าพระยาไทรบุร ี (ปะแงรัน) ให้เข้าเป็ นพวกยกมาทําศึกอีกทางหนึ่งด้วย
จึงโปรดให้มที อ้ งตราสังออกไปให้
่
สบื สวนและให้กองทัพเมืองนครศรีธรรมราช เมืองสงขลา ไปตัง้ ต่อเรือ
ทีเ่ มืองสตูล เพื่อเป็ นการคุมเมืองไทรบุรไี ว้ดว้ ย
ในปี พุทธศักราช ๒๓๖๔ ตนกูม่อม ซึ่งเป็ นน้ องคนหนึ่งของเจ้าพระยาไทรบุร ี (ปะแงรัน)
ได้เข้ามาฟ้องต่อเจ้าพระยานครศรีธรรมราชว่า เจ้าพระยาไทรบุร ี (ปะแงรัน) เอาใจออกห่างและไป
เผื่อแผ่แก่ขา้ ศึก จึงโปรดเกล้าให้มตี ราลงไปหาตัวเจ้าพระยาไทรบุรเี ข้ามาเพื่อไต่ถาม
เจ้าพระยา
ไทรบุรไี ด้ทราบท้องตราแล้ว ก็เลยตัง้ แข็งเมือง ต้นไม้เงินต้นไม้ทองก็ไ ม่ส่งเข้าไปทูล เกล้าถวายตาม
กําหนด จึงโปรดให้มตี ราลงไปยังเมืองนครศรีธรรมราชว่า เจ้าพระยาไทรบุร ี (ปะแงรัน) เอาใจเผื่อแผ่
แก่ขา้ ศึกเป็ นแน่ เลยจะละไว้ให้เมืองไทรบุรเี ป็ นไส้ศกึ อีกทางหนึ่งไม่ได้ ให้พระยานครศรีธรรมราชยก
กองทัพลงไปตีเมืองไทรบุรเี อาไว้ในอํานาจเสียให้สทิ ธิ ์ขาด
ในเวลานัน้ พระยานครศรีธรรมราช ได้ต่อเรือรบเตรียมไว้ท่เี มืองตรังและเมืองสตูลแล้ว
เมื่อได้รบั ท้องตราให้ไปตีเมืองไทรบุร ี จึงได้เตรียมจัดกองทัพ และทํากิติศพั ท์ให้ปรากฏว่าจะยกไปตี
เมือ งมะริด และเมือ งตะนาวศรี และได้ ส ัง่ ให้ เ จ้ า พระยาไทรบุ ร ีเ ป็ น กองลํ า เลีย งส่ ง เสบีย งอาหาร
แต่เจ้าพระยาไทรบุรกี บ็ ดิ พริว้ ไม่ยอมส่งเสบียงอาหารมาให้ พระยานครศรีธรรมราชจึงได้ยกกองทัพบก
กองทัพ เรือพร้อ มด้วยกองทัพ เมืองพัทลุง และเมืองสงขลายกทางบกลงไปตีเมืองไทรบุ รพี ร้อ มกัน
ได้ สู้ ร บกัน เล็ ก น้ อ ย กองทัพ พระยานครศรีธ รรมราช ก็ ไ ด้ เ มือ งไทรบุ ร ีใ นปี พ.ศ.
๒๓๖๔
ส่วนเจ้าพระยาไทรบุร ี (ปะแงรัน) หลบหนีไปอยู่ทเ่ี กาะหมาก (เกาะปีนงั ) พระยานครศรีธรรมราชจึงให้
พระยาภักดีบริรกั ษ์ (ชื่อ แสง เป็ นบุตรของพระยานครศรีธรรมราช) เป็ นผูร้ กั ษาเมืองไทรบุร ี และให้
นายนุ ช มหาดเล็ก (เป็ นบุตรอีกคนหนึ่งของพระยานครศรีธรรมราช) เป็ นปลัดอยู่รกั ษาราชการทีเ่ มือง
ไทรบุร ี ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตัง้
พระภักดีบริรกั ษ์เป็ นพระยาอภัยธิเบศร์ มหาประเทศราชธิบดินทร์ อินทรไอศวรรย์ ขัณฑเสมาตยาชิต

๓
สิทธิส งครามรามภัก ดี พิรยิ ะพาหะ พระยาไทรบุ ร ี และตัง้ นายนุ ชมหาดเล็ก เป็ นพระยาเสนานุ ชิต
ตําแหน่ ง ปลัดเมืองไทรบุร ี เมือ งไทรบุ รตี งั ้ อยู่ในอํ านาจควบคุ มดูแ ลของเมืองนครศรีธรรมราชตัง้ แต่
นัน้ มา
ในปีพุทธศักราช ๒๓๗๓ ตนกูเดน ซึง่ เป็ นบุตรของตนกูรายา ผูซ้ ง่ึ เป็ นพีช่ ายต่างมารดากัน
กับเจ้าพระยาไทรบุร ี (ปะแงรัน) ได้เทีย่ วลอบเกลีย้ กล่อมผู้คนเข้าไปเป็ นสมัครพรรคพวกได้มากแล้วก็
ยกเข้าไปตีเมืองไทรบุรไี ด้ พระยาอภัยธิเบศร์ เจ้าเมืองไทรบุรแี ละคนไทยในเมืองไทรบุรตี ้องถอยไปตัง้
มันอยู
่ ท่ เ่ี มืองพัทลุง เจ้าพระยานครศรีธรรมราชทราบเรือ่ ง แล้วมีใบบอกเข้ามายังกรุงเทพฯ จึงโปรดให้
ยกลงไป ๔ กอง คือ พระยาณรงค์ฤทธิโกษา คุมลงไปกองหนึ่ง พระยาราชวังสัน กองหนึ่ง พระยาพิชยั
บุรนิ ทรา กองหนึ่ง พระยาเพชรบุร ี (ชื่อ ศุ ข ได้เป็ นเจ้าพระยายมราชในรัชกาลที่ ๔) อีกกองหนึ่ง
กองทัพทัง้ ๔ กองนี้ ยกลงไปถึงเมืองสงขลาแล้วก็ได้ทราบความว่า เจ้าพระยานครศรีธรรมราช ได้ยก
กองทัพเมืองนครศรีธรรมราชไปยังเมืองไทรบุรแี ล้ว ดังนัน้ กองทัพกรุงเทพฯ ทัง้ ๔ กอง จึงได้ยกไป
ทางบริเวณ ๗ หัวเมือง แต่กําลังไม่พอทีจ่ ะไปรักษาความสงบได้
เนื่องด้วยเมืองกลันตันและเมือง
ตรัง กานู ได้ ย กพวกขึ้น มาช่ ว ยพวกบริเ วณ ๗ หัว เมือ งด้ว ย จึง ได้ ม ีใ บบอกขอกํ า ลัง เพิ่ม เติม จาก
กรุงเทพฯ อีก ได้โปรดให้เจ้าพระยาคลัง (ชื่อ ดิศ ได้เป็ นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาราชประยูรวงค์) ใน
รัชกาลที่ ๔ ซึง่ ในครัง้ นัน้ ดํารงตําแหน่ งทัง้ ทีส่ มุหพระกลาโหมและกรมท่า เป็ นแม่ทพั ใหญ่ยกกองทัพเรือ
ตามลงไปอีกทัพหนึ่ง
ฝ่ายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช ได้ยกกองทัพเมืองนครศรีธรรมราชลงไปยังเมืองไทรบุร ี
ได้สรู้ บกับพวกตนกูเดน และกองทัพไทยได้เข้าล้อมพวกตนกูเดนไว้ ตนกูเดนกับพวกหัวหน้าเห็นว่าจะ
หนีไม่พน้ แน่ กพ็ ากันฆ่าตัวตาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราชได้เมืองไทรบุรกี ลับมาเป็ นของไทยดังเดิม
ในปี พุทธศัก ราช ๒๓๘๑ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่ห วั รัชกาลที่ ๓
ปรากฏว่าได้เกิดความยุ่งยากขึน้ อีกครัง้ หนึ่งในเมืองไทรบุรเี นื่องจากตนกูมะหะหมัดสหัส ตนกูอบั ดุลละ
ซึง่ เป็ นหลานเจ้าพระยาไทรบุร ี (ปะแงรัน) และได้หลบหนีไปเป็ นสลัดอยู่ในทะเลฝ่ายตะวันตก ได้กลับ
ยกพวกเข้ามาคบคิดกับหวันมาลี ซึง่ เป็ นหัวหน้าสลัดอยู่ทเ่ี กาะยาว แขวงเมืองภูเก็ต เทีย่ วชักชวนผูค้ น
เข้ามาเป็ นพวกได้จาํ นวนมากขึน้ แล้ว จึงได้ยกพวกเข้ามาตีเมืองไทรบุรอี กี
ในขณะนัน้ พระยาอภัยธิเบศร์ (แสง) ซึ่งเป็ นเจ้าเมืองไทรบุรกี บั พระยาเสนานุ ชติ (นุ ช) ปลัดเมืองไทรบุรเี ป็ น บุตรเจ้าพระยา
นครศรีธรรมราชเป็ นผู้รกั ษาเมืองไทรบุรอี ยู่และเห็นว่าจะอยู่รกั ษาเมืองไว้มไิ ด้ จึงต้องถอยมาตัง้ มันอยู
่ ่
ณ เมืองพัทลุง แล้วมีหนังสือบอกเข้ามายังกรุงเทพฯ
ในเวลานัน้ ข้าราชการผู้ใหญ่ทางหัวเมืองปกั ษ์ใต้ ซึ่งเป็ นเจ้าพระยานครศรีธรรมราชและ
พระยาสงขลา เป็ นต้น ได้เข้าไปอยู่ในกรุงเทพฯ เพื่อเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั และ
ช่วยงานทําพระเมรุถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระศรีสุลาไลย สมเด็จพระราชชนนีพนั ปีหลวง
เมื่อ ตนกู ม ะหะหมัด สหัส และหวัน มาลีตีไ ด้เ มือ งไทรบุ ร ีแ ล้ว ก็ม ีใ จกํ า เริบ ด้ว ยรู้แ น่ ว่ า
ข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่ทางห้วเมืองปกั ษ์ใต้ส่วนมากไม่อยูจ่ งึ ได้คบคิดกันยกพวกเข้าตีได้เมืองตรัง ซึง่ เป็ น
เมืองขึ้นของเมืองนครศรีธรรมราชได้อกี เมืองหนึ่งครัน้ เมื่อได้เมืองตรังแล้ว ก็ยกพวกเข้ามาเพื่อจะตี
เมืองสงขลาต่อไปแล้วแต่งคนให้ชกั ชวนเกลี้ยกล่อมทางบริเวณ ๗ หัวเมือง ให้กําเริบขึน้ อีก เมื่อมีข่าว

๔
เข้ามาถึงกรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั จึงโปรดให้ผู้ว่าราชการเมืองทางปกั ษ์ใต้รบี
กลับออกไปรักษาเมืองทันที ถึงกระนัน้ ก็ยงั ทรงพระวิตกอยู่ ด้วยคราวนี้พวกสลัดเข้ามาตีได้เมืองตรัง
และยกกําลัง ประชิดเมือ งสงขลาซึ่งเป็ นเมืองใหญ่ ด้วย เกรงว่าพวกบริเ วณ ๗ หัวเมือง ได้แก่ เมือ ง
ปตั ตานี เมืองหนองจิก เมืองยะหริง่ เมืองระแงะ เมืองสายบุร ี เมืองรามัญ และเมืองยะลา รวมทัง้ เมือง
กลันตัน ตรังกานู จะกําเริบขึ้นมาอีก จึงทรงพระราชดําริให้จดั กองทัพใหญ่ ยกออกไปจากกรุงเทพฯ
เหมือนอย่างทีเ่ คยโปรดให้เจ้าพระยาคลัง ออกไปเมื่อคราวก่อน เป็ นแต่เปลีย่ นให้เจ้าพระยาศรีพพิ ฒ
ั น์รัตนราชโกษา (ชื่อ ทัด เป็ นน้ องเจ้าพระยาพระคลัง (ดิศ) และได้เป็ นเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ
ในรัชกาลที่ ๔) ตําแหน่ งจางวางพระคลังสินค้าเป็ นแม่ทพั ยกไปเมืองสงขลา
ส่วนเจ้าพระยานครศรีธรรมราชเมือ่ ไปถึงเมืองนครศรีธรรมราชแล้ว ก็เกณฑ์ผคู้ นจากเมือง
นครศรีธรรมราชและเมืองพัทลุง ให้พระยาอภัยธิเบศร์ (แสง) ซึง่ เป็ นพระยาไทรบุร ี พระยาเสนานุ ชติ
(นุ ช) ปลัดเมืองไทรบุร ี และพระยาวิชติ สรไกร ยกลงไปตีเมืองไทรบุรคี นื จากพวกสลัดทีย่ ดึ เมืองอยู่ เมื่อ
พระยาศรีพพิ ฒ
ั น์รตั นราชโกษา (ทัด) ยกกองทัพไปตัง้ อยู่ ณ เมืองสงขลานัน้ ได้ทราบว่าพระยาไทรบุร ี
พระเสนานุ ชติ และพระวิชติ สรไกร ยกกองทัพเข้าตีเมืองไทรบุรคี นื ได้แล้วในปลายปี พ.ศ. ๒๓๘๑
พระยาศรีพพิ ฒ
ั น์ รตั นโกษา จึงได้จดั การเมืองไทรบุรใี ห้เป็ นที่เรียบร้อยกันต่ อไป และได้
พิจารณาเห็นว่าพระยาไทรบุรแี ละพระยาเสนานุ ชติ เป็ นคนไทย จะให้อยู่รกั ษาเมืองไทรบุรตี ่ อไปก็จะ
ได้รบั ความยุ่งยาก เนื่องจากบุตรหลานของเจ้าพระยาไทรบุร ี (ปะแงรัน) จะยกมารบกวนยํ่ายีบา้ นเมือง
อีก ดังนัน้ ในปี พ. ศ. ๒๓๘๒ จึงได้จดั แบ่งแยกแขวง อําเภอเมืองไทรบุรอี อกเป็ น ๔ เมือง คือ
๑. เมืองกุปงั ปาซู ตัง้ ให้ตนกูอาเส็น เป็ นเจ้าเมือง
๒. เมืองปลิส ตัง้ ให้เสสอุเส็น เป็ นเจ้าเมือง
๓. เมืองสตูล ตัง้ ให้ตนกูมดั อาเก็บ เป็ นเจ้าเมือง
๔. เมืองไทรบุร ี ตัง้ ให้ตนกูอาหนุ่ ม เป็ นผูว้ ่าราชการเมือง
เมืองทัง้ ๔ เมืองนี้ คงให้ขน้ึ อยู่กบั เมืองนครศรีธรรมราชต่อไปดังเดิม สําหรับเมืองสตูลซึ่ง
ตนกูมดั อาเก็บ เป็ นเจ้าเมืองนัน้ ปรากฏว่า ตนกูมดั อาเก็บเป็ นวงศ์ญาติของเจ้าเมืองไทรบุรคี นเก่า และ
ตัง้ บ้านเรือนอยูท่ ก่ี วาลามุดา แขวงเมืองไทรบุร ี ตนกูมดั อาเก็บรับตําแหน่ งเจ้าเมืองสตูลอยู่นานถึง ๓๗
ปี ซึง่ ได้รบั พระราชทานตําแหน่ งเป็ นพระยาสมันตรัฐบุรนิ ทร์มหินทรายานุ วตั รศรีสตูล รัฐจางวางและก็
ถึงแก่กรรมในปีนนั ้
ในหนังสือพงศาวดารเมืองสงขลา กล่าวถึงชื่อผูว้ ่าราชการเมืองสตูลไว้ว่า ชื่อตนกูเดหวาได้
เป็ นพระยาสตูล ดังนัน้ จึงเป็ นทีเ่ ข้าใจว่า ตนกูมดั อาเก็บมีช่อื เรียกกันง่ายๆว่า "ตนกูเดหวา" และทีไ่ ด้
กล่าวไว้ว่าได้แบ่งเมืองไทรบุรเี ป็ น ๓ เมืองนัน้ ถ้านับดูจาํ นวนแล้วก็จะเป็ น ๔ เมือง รวมทัง้ เมืองไทรบุร ี
ด้วย ส่วนรายชื่อผู้ว่าราชการเมืองนัน้ พงศาวดารเมืองสงขลากล่าวไว้ไม่ตรงกับพระราชพงศาวดาร
กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๓ คือ สลับชื่อผู้ว่าราชการเมืองไทรบุรเี ป็ นยมตวัน ที่แท้คอื ตนกูอาหนุ่ ม
และทีว่ ่าตนกูอาหนุ่ มเป็ นพระยาปงั ปะสู นัน้ ที่จริงคือ ตนกูอาสัน เป็ นเจ้าเมืองกูปงั ปาซู จะขอนํ า
ข้อความในพงศาวดารเมืองสงขลายกมากล่าวอ้างไว้ดงั นี้ คือ

๕
“ส่ วนเมื องไทรบุรี พระยาศรี พิพ ฒ
ั น์ แม่ทพั ให้ พ ระยาไทรบุรีบุตรเจ้ าพระยานคร
กลับไปรักษาราชการอยู่ตามเดิ ม ให้ ตนกูเดหวาเปนผู้ว่าราชการเมืองสตูล แต่ ให้ ขึ้นอยู่กบั
เมืองสงขลา ให้ ปลัดเมืองพัทลุงไปว่าราชการเมืองพัทลุง และยกที่ พะโคะ แขวงเมืองพัทลุงให้
เปนแขวงเมืองสงขลา พระยาศรีพิพฒ
ั น์ แม่ทพั จัดราชการเรียบร้อยแล้ว จึงมีหนังสือออกไปหา
พระยาเพ็ชรบุรีพระสุนทรนุ รกั ษ์ (บุญ ศรี) ซึ่ งรักษาราชการอยู่ที่เมืองสงขลาสองปี และได้
สถาปนาพระเจดี ย์ไว้ บนเขาเมื อ งสงขลาองค์หนึ่ ง เสร็จ แล้ วจึ ง ได้ ย กกองทัพ กลับเข้ าไป ณ
กรุงเทพฯ นํ าข้อราชการขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ว่า เมือง
ไทรบุรีนัน้ ครัน้ จะให้คนไทยเปนผูว้ ่าราชการเมืองสืบต่อไป คงจะไม่เปนการเรียบร้อย ควรแบ่ง
เมื อ งไทรบุ รี อ อกเปนสามเมื อ งเหมื อ นอย่ า งเมื อ งตานี จึ ง จะเปนปกติ เ รี ย บร้ อ ยได้ ข อรับ
พระราชทานให้ ยมตวัน ซึ่ งเปนพระยาไทรบุรีมาแต่ก่อนเปนพระยาไทรบุรีสืบต่ อไป ให้ ตนกู
อานมเปนพระยาบังปะสู ให้ตนกูเสดอะเส็ม เปนพระยาปลิ ส ให้ ตนกูเดหวาเปนพระยาสตูล แต่
ให้ ขึ้ นอยู่ก บั เมื อ งสงขลา ให้ พ ระปลัด เมือ งพัท ลุง เปนพระยาพัท ลุ ง ส่ ว นพระยาพัท ลุง บุต ร
เจ้าพระยานครนัน้ ควรพาตัวเข้ามาทําราชการเสี ยในกรุงเทพฯ แต่ เมืองพังงานัน้ เจ้าเมืองถึง
แก่กรรม ขอรับพระราชทานให้ พระยาไทรบุรี บุตรเจ้าพระยานครไปเปนพระเจ้าอยู่หวั ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีตราตัง้ เจ้าเมืองแล ผูว้ ่าราชการเมือง ออกมาตามความเห็นพระยา
ศรีพิพฒ
ั น์ แม่ทพั ราชการบ้านเมืองก็เปนปกติ ไม่มีขบถสืบต่อมาจนทุกวันนี้ ”
ในหนังสือพงศาวดารเมืองสงขลายังได้กล่าวไว้อกี ตอนหนึ่งว่า
“ ครัน้ ปี มะโรง ฉศก. ศักราช ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗) ถึงกําหนดงวดส่งต้ นไม้ทองเงิ น
เมืองสตูลหาส่งต้นไม้ทองเงิ นไม่ พระยาสงขลา (เลีย้ นเว้ง) ต้องทําต้ นไม้ทองเงิ นแทนเมืองสตูล
แล้วแต่ งให้ ตนกูเดหวา ทําต้ นไม้ทองเงิ น เครื่องราชบรรณาการเข้ าไปทูลเกล้าฯ ถวายโปรด
เกล้าฯ ให้ ตนกูเดหวาเป็ นพระยาสตูล พระยาสตูล (เดหวา) กราบถวายบังคมลากลับออกมา
เมืองสตูล ในปี นัน้ พระยาสตูลกับพระยาปลิ สวิ วาทกันด้วยเรื่องเขตแดน จึงโปรดเกล้าฯ มีตรา
ออกมาให้ เมืองนครกับเมืองสงขลา พร้อมกันออกไปชําระสะสางให้ เป็ นที่ ตกลงเรียบร้อยแก่
กัน แล้วให้ปักหลักแดนไว้ให้ มนคง
ั ่ อย่าให้ เกิ ดวิ วาทกันต่อไป ครัง้ นัน้ พระยาสงขลา (เถี้ยนเส้ง)
จึงได้มีใบบอกเข้าไปกราบบังคมทูลพระกรุณาพอยกเมืองสตูล ให้ ขึ้นอยู่กบั เมืองนคร เหตุด้วย
เมืองสงขลาบังคับบัญชาเมืองแขก ๗ เมืองเต็มกําลังแล้ว จึงโปรดเกล้าฯ ให้ เมืองสตูลอยู่กบั
เมืองนครตัง้ แต่นัน้ มา”
ในปีพุทธศักราช ๒๔๐๒ ซึง่ อยู่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่
๔ พระยากะบังปะซูถงึ แก่กรรม พระยาไทรบุร ี เข้ามาเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาท ณ กรุงเทพฯ กราบ
บังคมทูลพระกรุณาขอเมืองกะบังปะซูให้รวมอยู่ในเมืองไทรบุรตี ามเดิม จึงโปรดเกล้าฯ ให้ยกเมือง
กะบังปาซูเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของเมืองไทรบุรตี งั ้ แต่นนั ้ เป็ นต้นมา ดังนัน้ จึงมีเมืองทีม่ ผี วู้ ่าราชการเมือง ๓
เมือง คือเมืองไทรบุร ี เมืองปลิส และเมืองสตูล อนึ่ง กล่าวกันว่าพระยาไทรบุรผี ู้น้ีเป็ นผู้เข้าออกใน
กรุงเทพฯ เนืองๆ เหมือนกับผูส้ ําเร็จราชการหัวเมืองไทย โดยสารเรือกลไฟมาทางเมืองสิงคโปร์บ้าง

๖
เดินทางมาลงเรือ ณ เมือ งสงขลาบ้าง โปรดเกล้าฯ ให้พ ระยาไทรบุรเี ข้าเฝ้าทูลละอองธุ ลพี ระบาท
เหมือนขุนนางไทยทุกครัง้ เป็ นการคุน้ เคยสนิทต่อใต้ฝา่ ละอองธุลพี ระบาท
ต่อมาพระยาสตูลมีหนังสือบอกให้พระปกั ษาวาสะวารณินทร์ ผู้ช่วยราชการซึ่งเป็ นบุตร
ผูใ้ หญ่คุมต้นไม้ทองเงิน เครือ่ งราชบรรณาการเข้ามายังเมืองนครศรีธรรมราช มีใบบอกให้กรมการล่าม
นําเข้ามาทูลเกล้าฯ ถวาย โดยพระยาสตูลมีหนังสือบอกมาว่า ทุกวันนี้พระยาสตูลชราตามืดมัวแล้วจะ
ว่าราชการเมืองต่อไปมิได้ขอรับ พระราชทานพระปกั ษาวาสะวารณินทร์ว่าราชการบ้านเมืองต่อไป จึง
ทรงพระราชดําริว่า พระยาสตูลรักษาบ้านเมืองมามิได้มเี หตุผลเกี่ยวข้องแก่บา้ นเมือง ควรจัดการให้
สมควร ความปรารถนาพระยาสตูลจึงจะชอบ จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตัง้ พระปกั ษาวาสะวารณินทร์ เป็ นพระยาอภัยนุ ราชชาติรายาภักดี ศรีอนิ ดาราวิยาหยา พระยาสตูล ให้เอาเครื่องยศ
พระยาสตูลคนเก่าพระราชทานแก่พระยาสตูลคนใหม่ แล้วพระราชทานสัญญาบัตรเพิม่ ยศพระยาสตูล
คนเก่ าขึน้ เป็ น พระยาสมันตรัฐบุรนิ ทร์ มหินทราธิรายานุ วตั ร ศรีสกลรัฐ มหาปธานาธิการ ไพศาลสุนทรจริต สยามพิชติ ภักดี จางวางเมืองสตู ล พระราชทานเครื่อ งยศพานทองโปรดเกล้าฯ ให้มอบ
สัญญาบัตรเครือ่ งยศพระยาสตูลคนใหม่ออกไปพระราชทาน ณ เมืองสตูล
ในปี พุทธศักราช ๒๔๑๙ จีนเมืองภูเก็ตกบฏฆ่าฟนั ไพร่บา้ นพลเมือง เอาไฟเผากุฏิ วิหาร
ตึกเรือนโรงกรมการ ราษฎรแตกตื่นเป็ นอันมาก เจ้าหมืน่ เสมอใจราช ข้าหลวงรักษาราชการเมืองภูเก็ต
มีหนังสือบอกข้อราชการของกองทัพเมืองไทรบุร ี เมืองปลิส เมืองสตูล มาช่วยระงับจีนขบฏเมืองภูเก็ต
เจ้าพระยาไทรบุร ี พระยาปลิส พระยาสตูล ให้คนคุมไพร่รบี ยกไปเมืองภูเก็ตทันราชการแล้ว เจ้าพระยา
ไทรบุ ร ี ได้ไ ปปรึก ษาราชการกับข้าหลวงเมือ งภูเ ก็ต เจ้าพระยาไทรบุ ร ี พระยาปลิส พระยาสตู ล
นายทัพ นายกอง มีค วามชอบในราชการแผ่ นดิน ในครัง้ นั น้ พระยาอภัย นุ ราช พระยาสตู ล ได้ร บั
พระราชทานช้างเผือกสยาม ขัน้ ที่ ๔ ชื่อ ภูษนาภรณ์
ในปีพุทธศักราช ๒๔๒๒ เจ้าพระยาไทรบุร ี (ตนกูอามัด) ถึงแก่อสัญกรรม มีทอ้ งตราโปรด
เกล้าฯ ให้พระมนตรีสุรยิ วงศ์ ข้าหลวงเมืองตรังรับไปฟงั ราชการ ณ เมืองไทรบุร ี พระยามนตรีสุรยิ วงศ์
ข้าหลวงมีหนังสือบอกให้หลวงโกชาอิศหากถือมา ว่าราชการเมืองไทรบุรเี รียบร้อย พระยาสตูล พระ
ยาปลิส พระอินทรวิไชย พระเกไดสวรินทร์ พระเสรีณรงค์ฤทธิ ์ พระเกษตรไทยสกลบุรนิ ทร์ ตนกูอาเด
ลงชื่อประทับตราปรึกษาเห็นพร้อมกันว่า เจ้าพระยาไทรบุรมี บี ุตรชายใหญ่ ๒ คน คนหนึ่งชื่อ ตนกูไซนาระชิด อายุได้ ๒๒ ปี คนหนึ่งชื่อ ตนกูฮามิด อายุ ๑๖ ปี ตนกูไซนาระชิด เป็ นทีค่ วรจะได้รบั ราชการ
สนองพระเดชพระคุณแทนเจ้าพระยาไทรบุรตี ่อไป ตนกูฮามิดเป็ นน้ อง ควรรับราชการรองลงมา จึง
โปรดเกล้าฯ ตัง้ ตนกูไซนาระชิด เป็ นพระยาฤทธิสงครามรามภักดี ศรีศุลต่านมะหะหมัด รัตนราชมุนนทร์ สุรนิ ทรวิวงั ษา พระยาไทรบุร ี พระราชทานพานทอง ตนกูฮามิด เป็ นที่พระเสนีณรงค์ฤทธิ ์
รายามุดา พระราชทานพานครอบทอง
ในปี พุทธศักราช ๒๔๒๔ พระยาไทรบุรไี ซนาระชิดถึงแก่อสัญกรรม พระเสรีณรงค์ฤทธิ ์
(ตนกูฮามิด) รายามุดา เข้ามาเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาท ณ กรุงเทพฯ จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
สัญญาบัตรตัง้ พระเสรีณรงค์ฤทธิ ์ รายามุดา เป็ นพระยาฤทธิสงครามรามภักดี ศรีศุลต่านมะหะหมัด
รัต นราชมุนนทร์ สุ รนิ ทรวิว งั ษา พระยาไทรบุ ร ี และต่ อ มาเลื่อ นเป็ นเจ้าพระยาฤทธิส งครามภัก ดี

๗
ศรีศุ ล ต่ า นมะหะหมัด รัต นราชมุ น นทร์ สุ ร ินทรวิว งั ษา ผดุ ง ทนุ บํ า รุ ง เกดะนคร อมรรัต นาณาเขต
ประเทศราชราไชสวริยาธิบดี วิกรมสีหะ เจ้าพระยาไทรบุร ี

การจัดรูปการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิ บาล
ในปี พุทธศักราช ๒๔๔๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมเมืองไทรบุร ี เมืองปลิส และ
เมืองสตูลเป็ นมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า มณฑลไทรบุร ี โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาไทรบุรรี ามภักดี
เจ้าพระยาไทรบุ ร ี (อับดุ ล ฮามิด) เป็ นข้าหลวงเทศาภิบ าลมณฑลไทรบุ รมี ขี ้อ ความตามกระแส
พระราชดําริในการตัง้ มณฑลไทรบุร ี ต่อไปนี้คอื
"ด้ วยมีพระบรมราชโองการดํารัสเหนื อเกล้าเหนื อกระหม่อม ให้ ประกาศให้ ทราบ
ทัวกั
่ นว่า
๑. ทรงพระราชดําริเห็นว่า หัวเมืองมลายูฝ่ายตะวันตกมีอยู่ ๓ เมือง คือเมืองไทรบุร ี ๑
เมืองปลิส ๑ เมือ งสตู ล ๑ และหัวเมืองทัง้ ๓ นี้ ควรจะจัดให้มแี บบแผนบัง คับบัญชาการเป็ นอย่าง
เดียวกัน ให้ราชการบ้านเมืองเจริญรุง่ เรืองยิง่ ขึน้ กว่าแต่ก่อน
๒. ทรงพระราชดําริเห็นว่าพระยาไทรบุร ี (อับดุลฮามิด) มีความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละออง
ธุลพี ระบาท แลกรุงเทพมหานครเป็ นอันมากมาเนืองนิตย์ และมีสติปญั ญาอุตสาหะ จัดการเมืองไทรบุร ี
เจริญเรียบร้อยยิง่ ขึน้ กว่าแต่ก่อนมาก
๓. ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อ มให้ต ัง้ เจ้าพระยาไทรบุ ร ีเ ป็ น ข้าหลวง
เทศาภิบาล สําเร็จราชการเมืองปลิส ๑ เมืองสตูล ๑ รวมทัง้ เมืองไทรบุรดี ว้ ยเป็ น ๓ เมือง
๔. ให้เจ้าพระยาไทรบุร ี มีอํานาจทีจ่ ะตรวจตราบังคับบัญชาผู้ว่าราชการเมืองปลิส เมือง
สตู ล แลมีคําสังให้
่ จดั การบ้านเมือ งตามที่ไ ด้รบั พระราชทานพระบรมราชานุ ญาตทุ ก อย่าง เพื่อ ให้
ราชการบ้านเมือ งเหล่านัน้ เรียบร้อ ยและเจริญ ขึ้นและให้ผู้ว่ าราชการเมืองปลิส เมือ งสตูล ศรีต วัน
กรมการเมืองทัง้ สองนัน้ ฟงั บังคับบัญชา เจ้าพระยาไทรบุรใี นทีช่ อบด้วยราชการทุกประการ
๕. ผู้ว่าราชการเมืองปลิส และเมืองสตูลคงมีอํานาจที่จะบังคับบัญชาว่ากล่าวศรีตวัน
กรมการไพร่บา้ นพลเมืองนัน้ ๆ แลรับผิดชอบในราชการบ้านเมืองทุกอย่าง แต่ต้องกระทําตามบังคับแล
คําสังของเจ้
่
าพระยาไทรบุร ี ตามบรรดาการทีไ่ ด้รบั พระราชทานพระบรมราชานุ ญาตนัน้
๖. ต้นไม้เงินทองเมืองปลิส เมืองสตูลซึง่ ข้าหลวงเทศาภิบาล มณฑลหัวเมืองฝ่ายตะวันตก
เคยบอกส่งเข้ามากรุงเทพฯ นัน้ แต่น้ีไปเมือ่ ถึงกําหนดให้เจ้าพระยาไทรบุรบี อกนําส่งเข้ามากรุงเทพฯ
๗. ข้อราชการบ้านเมือง ซึ่งผู้ว่าราชการเมืองปลิส เมืองสตูล เคยมีใบบอกต่ อข้าหลวง
เทศาภิบาลฝา่ ยตะวันตก เพื่อแจ้งข้อราชการหรือหารือราชการก็ด ี หรือเพือ่ ให้บอกเข้ามากรุงเทพฯ ก็ด ี
แต่น้ีไปให้ผู้ว่าราชการเมืองปลิส เมืองสตูลมีใบบอกไปยังเจ้าพระยาไทรบุร ี เพื่อแจ้งข้อราชการหรือ
หารือราชการหรือเพื่อให้บอกเข้ามากรุงเทพฯ เหมือนเช่นนัน้ แต่ในราชการบางอย่างซึง่ เคยเป็ นแบบ
แผนเคยมีทอ้ งตราจากกรุงเทพฯ ตรงไปตามหัวเมืองก็ด ี ที่หวั เมืองเคยบอกตรงเข้ามากรุงเทพฯ ก็ด ี
ก็ให้คงเป็ นไปตามแบบแผนเดิมนัน้ แต่ตอ้ งแจ้งความให้เจ้าพระยาไทรบุรที ราบด้วย

๘
แต่การทีว่ ่ามาในข้อนี้ ไม่เกีย่ วข้องถึงฎีกาทูลเกล้าฯ ถวายร้องทุกข์หรือเพื่อจะกราบบังคม
ทูลพระกรุณาต่อใต้ฝ่าละอองธุลพี ระบาท โดยเฉพาะการเช่นนี้ย่อมเป็ นราชประเพณีซ่งึ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุ ญาตไว้แก่ขา้ ทูลละอองธุลพี ระบาท แลไพร่ฟ้า
ข้าแผ่นดินทัวไป
่ มิได้เลือกหน้าใครจะถวายก็ได้ไม่หา้ มปราม
๘. ผลประโยชน์ ของผู้ว่าราชการเมืองปลิส เมืองสตูล เคยได้ในตําแหน่ งเท่าใดให้คงได้
อย่างแต่ก่อน ส่วนผลประโยชน์ ซึง่ ผูว้ ่าราชการเมืองเหล่านัน้ ได้เคยให้ประจําตําแหน่ งศรีตวันกรมการ
เท่ า ใด ถ้ า ศรีต วัน กรมการเหล่ า นั น้ ยัง รับ ราชการบ้า นเมือ งตามสมควรแก่ ห น้ า ที่ ก็ ใ ห้ ค งได้ ร ับ
ผลประโยชน์ ไปอย่างเดิมและเงินผลประโยชน์ เงินภาษีอากรที่ได้ในเมืองปลิส เมืองสตูล มากน้ อย
เท่าใด เงินเมืองใดให้จดั จ่ายให้ราชการทํานุ บํารุงในเมืองนัน้ และให้มบี ญ
ั ชีทงั ้ รายรับ และรายจ่ายแยก
ออกเป็ นเมืองๆ อย่าให้ปะปนกัน
๙. ตําแหน่ งแลเกียรติยศบรรดาศักดิ ์ ผูว้ ่าราชการเมืองปลิส เมืองสตูลและศรีตวันกรมการ
เมืองทัง้ สองเมืองนัน้ เคยมีมาประการใดก็ให้คงมีอยู่อย่างนัน้ การทีจ่ ะเลือกสรรตัง้ แต่ศรีตวันกรมการ
ผูใ้ หญ่เมืองปลิสและเมืองสตูลนัน้ ตําแหน่ งใดว่างลงให้เจ้าพระยาไทรบุร ี ปรึกษาหารือด้วยผูว้ ่าราชการ
เมืองนัน้ เลือกสรรผูซ้ ่งึ สมควรแล้วมีใบบอกเข้ามากราบบังคมทูล เมื่อทรงพระราชดําริเห็นชอบแล้วก็
จะได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตามธรรมเนียม ส่วนแต่งตัง้ กรมการผูน้ ้อยนัน้ ให้ผวู้ ่าราชการเมืองปลิส เมืองสตูล หารือต่อเจ้าพระยาไทรบุร ี เมือ่ เจ้าพระยาไทรบุรเี ห็นชอบด้วยแล้วก็ตงั ้ ได้
๑๐. เจ้าพระยาไทรบุรตี อ้ งมีใบบอกรายงานการทีไ่ ด้จดั แลเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในเขต
แขวงเมืองปลิส และเมืองสตูล เข้ามากราบบังคมทูลเนืองๆ แลบรรดาการทีเ่ จ้าพระยาไทรบุรจี ะจัดการ
แก้ไขเปลีย่ นแปลงในเมืองปลิส เมืองสตูล และการใดก็ให้มใี บบอกเข้ามาขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามแบบแผนขนบธรรมเนียมในราชการ"
เมืองสตูลได้แยกจากเมืองไทรบุรอี ย่างเด็ดขาด ตามหนังสือสัญญาไทยกับอังกฤษเรื่องปกั
ปนั เขตแดนระหว่างไทยกับสหพันธรัฐมลายู ซึ่งลงนามกันที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ร.ศ.
๑๒๗ (พ.ศ. ๒๔๕๒) จากหนังสือสัญญานี้ยงั ผลให้ไทรบุรแี ละปลิสตกเป็ นของอังกฤษ ส่วนสตูลคงเป็ น
ของไทยสืบมาจนถึงปจั จุบนั
เมื่อปกั ปนั เขตแดนเสร็จแล้ว ได้มพี ระบรมราชโองการโปรดให้เมืองสตูลเป็ นเมืองจัตวา
รวมอยูใ่ นมณฑลภูเก็ต เมือ่ วันที่ ๖ สิงหาคม ร.ศ. ๑๒๘ (พ.ศ. ๒๔๕๓)

การจัดรูปการปกครองในสมัยปัจจุบนั
ในปีพุทธศักราช ๒๔๗๕ ประเทศไทยเปลีย่ นแปลงการปกครองเป็ นระบอบประชาธิปไตย
เมืองสตูลก็มฐี านะยกเป็ นจังหวัดหนึ่งอยูใ่ นราชอาณาจักรไทยสืบต่อมาจนกระทังทุ
่ กวันนี้
คําว่า สตูล มาจากภาษามาลายูว่ า สโตย แปลว่ากระท้อน อันเป็ นต้นผลไม้ชนิดหนึ่ง ที่
ขึ้นอยู่ชุก ชุมในท้อ งที่บริเ วณเมืองนี้ ซึ่ง ต่ อมาได้รบั การตัง้ สมญานามเป็ นภาษามาลายูว่ า “นครส
โตยมํา-บังสการา” หรือแปลเป็ นภาษาไทยว่า “สตูล” แห่งเมืองพระสมุทรเทวา

๙
จังหวัดสตูล แม้จะอยูร่ วมกับไทรบุรใี นระยะเริม่ แรกก็ตาม แต่จงั หวัดสตูลก็เป็ นจังหวัดทีม่ ี
ดินแดนรวมอยู่ในประเทศไทยตลอดมา ระยะแรกๆ จังหวัดสตูลแบ่งการปกครองออกเป็ น ๒ อําเภอ
กับ ๑ กิง่ อําเภอ คือ อําเภอมําบัง อําเภอทุ่งหว้า และกิง่ อําเภอละงู ซึง่ อยูใ่ นการปกครองของอําเภอทุ่ง
หว้า ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ได้เปลีย่ นชื่ออําเภอมําบังเป็ นอําเภอเมืองสตูล
สําหรับอําเภอทุ่งหว้า ซึ่งในสมัยก่ อนนัน้ เจริญรุ่งเรืองมาก มีเรือกลไฟจากต่างประเทศ
ติดต่อไปมาค้าขายและรับส่งสินค้าเป็ นประจํา สินค้าสําคัญของอําเภอทุ่งหว้า คือ พริกไทย เป็ นทีร่ จู้ กั
เรียกตามกันในหมู่ชาวต่ างประเทศว่า “อําเภอสุไหงอุ เป” ต่ อมาเมื่อประมาณปี ๒๔๕๗ การปลูก
พริกไทยของอําเภอทุ่งหว้าได้ร่วงโรยลง จึงทําให้ราษฎรในท้องที่หนั มาปลูกยางพาราแทน จึงขาด
สินค้าออกที่สําคัญของท้องถิ่น ชาวต่ างประเทศที่เข้ามาทําการค้าขายต่ างพากันอพยพกลับไปยัง
ต่างประเทศ ราษฎรในท้องทีก่ พ็ ากันอพยพไปหาทําเลทํามาหากินในท้องทีอ่ ่นื กันมาก โดยเฉพาะได้
ย้ายไปตัง้ หลักแหล่งกันทีก่ งิ่ อําเภอละงูกนั มากขึน้ ทําให้ทอ้ งทีก่ งิ่ อําเภอละงูเจริญขึน้ อย่างรวดเร็ว และ
ในทางกลับกัน ทําให้อําเภอทุ่งหว้าซบเซาลง
ครัน้ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๓ ทางราชการพิจารณาเห็นว่ากิง่ อําเภอละงูเจริญขึน้ มีประชาชนอาศัย
อยู่หนาแน่ นกว่าอําเภอทุ่งหว้า จึงได้ประกาศยกฐานะกิ่งอําเภอละงูเป็ นอําเภอ เรียกว่า อําเภอละงู
และยุบอําเภอทุ่งหว้าเดิมเป็ นกิง่ อําเภอ เรียกว่ากิง่ อําเภอทุ่งหว้า ขึน้ อยู่ในการปกครองของอําเภอละงู
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ กระทรวงมหาดไทยได้ออกพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิง่ อําเภอทุ่งหว้าขึน้ เป็ น
อําเภอเรียกว่า อําเภอทุ่งหว้า เมือ่ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๖
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ กระทรวงมหาดไทยเห็นว่า ท้อ งที่อําเภอเมือ งสตูล มีอาณาเขต
กว้างขวางและมีพลเมืองมาก ท้องที่บางตําบลอยู่ห่างไกลจากอําเภอ เจ้าหน้ าที่ออกตรวจตราดูแล
ความทุกข์สุขของราษฎรไม่ทวถึ
ั ่ ง สภาพท้องที่ โดยทัวๆ
่ ไป เชื่อว่าจะเจริญต่ อไปในภายหน้ า จึง
ประกาศแบ่งท้องทีอ่ ําเภอเมืองสตูล ตัง้ เป็นกิง่ อําเภอ ๑ แห่ง ให้เรียกว่ากิง่ อําเภอควนกาหลง เมื่อวันที่
๑ มิถุนายน ๒๕๑๒ ต่ อมาเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๑๙ กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะกิ่ง อําเภอ
ควนกาหลง ขึน้ เป็ นอําเภอให้ช่อื ว่า อําเภอควนกาหลง
เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ กระทรวงมหาดไทยเห็นว่าท้องทีก่ งิ่ อําเภอควนกาหลง อําเภอ เมือง
สตูล มีอาณาเขตกว้างขวางและมีพลเมืองมาก ท้องทีบ่ างตําบลอยู่ห่างไกลจากอําเภอ เจ้าหน้าทีอ่ อก
ตรวจตราดูแลความทุกข์สุขของราษฎรไม่ทวถึ
ั ่ ง สภาพท้องที่โดยทัวไป
่ เชื่อว่าจะเจริญต่ อไปในภาย
หน้า จึงประกาศแบ่งท้องทีก่ งิ่ อําเภอควนกาหลง ตัง้ เป็ นกิง่ อําเภอ ๑ แห่ง เรียกชื่อว่า กิง่ อําเภอท่าแพ
เมือ่ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ กระทรวงมหาดไทยเห็นว่ าท้อ งที่อํ าเภอเมือ งสตู ล มีอ าณาเขต
กว้างขวางและมีพลเมืองมาก ท้องที่บางตําบลอยู่ห่างไกลจากอําเภอ เจ้าหน้ าที่ออกตรวจตราดูแล
ความทุกข์สุขของราษฎรไม่ทวถึ
ั ่ ง สภาพท้องที่โดยทัวๆ
่ ไป เชื่อ ว่าจะเจริญต่ อไปในภายหน้ า จึง
ประกาศแบ่งท้องทีอ่ ําเภอเมืองสตูล ตัง้ เป็ นกิง่ อําเภอ ๑ แห่ง เรียกว่า กิง่ อําเภอควนโดน เมื่อวันที่ ๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐

๑๐
ปจั จุบนั นี้ จังหวัดสตูล แบ่งการปกครองออกเป็ น ๕ อําเภอ ๑ กิง่ อําเภอ คือ
๑. อําเภอเมืองสตูล
๒. อําเภอละงู
๓. อําเภอทุ่งหว้า
๔. อําเภอควนกาหลง
๕. อําเภอควนโดน
๖. กิง่ อําเภอท่าแพ (ขึน้ อยูก่ บั การปกครองของอําเภอเมืองสตูล)

ที่มา : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดสตูล.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สว่ นท้องถิน่ กรมการปกครอง,๒๕๓๒.

