
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
 

 

สุราษฎรธ์านีเป็นนามซึง่ได้รบัพระราชทานจากพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หวั 

ครัง้เสดจ็พระราชดาํเนินเลยีบมณฑลปกัษ์ใต ้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘ เน่ืองจากการเรยีกชื่อเมอืงก่อนหน้านัน้

ยงัซํ้าซ้อนและสับสนกันอยู่ ประกอบกับพระองค์ได้ทรงพิจารณาว่าประชาชนทัว่ไปในเมืองน้ีมี

กริยิามารยาทเรยีบรอ้ย และทรงทราบจากผู้ปกครองเมอืงว่า ประชาชนในเมอืงน้ีตัง้มัน่อยู่ในศลีธรรม

เคารพและยดึมัน่ในพระพุทธศาสนา จงึได้โปรดเกล้าให้เปลี่ยนชื่อเมอืงเดมิ จากเมอืงไชยา มาเป็น

เมอืง        สุราษฎรธ์านี 

ก่อนทีจ่ะกล่าวถงึจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ควรจะทราบประวตัคิวามเป็นมาของจงัหวดัในอดตี

เสยีก่อนว่ามปีระวตัคิวามเป็นมาในแต่ละสมยัอย่างไร 

สรุาษฎรธ์านีในสมยัศรีวิชยั 

ดนิแดนส่วนที่เป็นด้ามขวานของไทย จนถงึแหลมมลายู ก่อนที่จะมาเป็นดนิแดนภาคใต้

ของไทยและประเทศสหพนัธ์สาธารณรฐัมาเลเซยีทุกวนัน้ี ในอดตีเคยเป็นอาณาจกัรที่มคีวามเจรญิ    

รุ่งเรอืงมาก่อน มกีษัตรยิ์ปกครองสืบต่อ ๆ กันมาหลายยุคหลายสมยั บางครัง้ก็เจรญิรุ่งเรอืงสูงสุด 

บางครัง้ก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจกัรอื่น ๆ เช่น ตกอยู่ภายใต้อาณาจกัรฟูนัน จนถึงพุทธ

ศตวรรษที ่๑๓ เมื่ออาณาจกัรฟูนันซึ่งมอีายุระหว่างพุทธศตวรรษที ่๘ – ๑๒ มศีูนยก์ลางการปกครอง

อยู่ทางอิสานเสื่อมอํานาจลง บรรดาหวัเมอืงใหญ่น้อยทางภาคใต้ซึ่งอยู่ภายใต้อทิธพิลของอาณาจกัร

ฟูนัน จงึไดต้ัง้เมอืงอสิระขึน้ ในระยะน้ีกล่าวถงึชื่อประเทศใหม่ ๆ ในแหลมมลาย ูเช่น ประเทศครห ิตัง้

เมอืงหลวงอยู่อ่าวบ้านดอน ตอนทีเ่ป็นไชยาทุกวนัน้ี อกีประเทศหน่ึงชื่อตามพรลงิค์หรอื ตามพรลงิเค

ศวร ตัง้เมอืงหลวงทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช 

ต่อมากษัตรยิ์ราชวงศ์ไศเลนทร์องค์หน่ึงมอีานุภาพมาก ได้แผ่ขยายอิทธพิลมาถึงและ

รวบรวมเมอืงเล็กเมอืงน้อยเหล่าน้ีเขา้ไว้เป็นอาณาจกัรหน่ึง แผ่อาณาเขตขึน้มาเกอืบครึง่ค่อนแหลม

มลาย ูคอื ตัง้แต่เขตเมอืงไชยาลงไปมชีื่อว่า อาณาจกัรศรวีชิยั 

กษตัรยิร์าชวงศไ์ศเลนทร ์ทีป่กครองอาณาจกัรศรวีชิยัน้ี เล่ากนัว่า สบืเชือ้สายมาจากปฐม

กษตัรยิผ์ูค้รองอาณาจกัรฟูนัน ซึง่มปีระวตัพิสิดารตามทีร่าชฑตูจนีทีเ่ขา้มาเจรญิสมัพนัธไมตรกีบัฟูนัน 

เมื่อราวพุทธศตวรรษที ่๘– ๙ เขยีนเล่าในจดหมายเหตุว่า แต่เดมิกษตัรยิท์ีป่กครองฟูนัน เป็นผู้หญงิ 

ทรงพระนามว่า พระนางหลวิเหยหรอื พระนางใบสน ต่อมามชีายคนหน่ึงชื่อโกณฑญัญะ มาจากดนิแดน

แห่งหน่ึงอาจจะเป็นอนิเดยี แหลมมลาย ูหรอืหมูเ่กาะทางใต ้เกดิฝนัไปว่าเทวดาประทานธนูใหแ้ละสัง่ให้

ลงเรอืสาํเภาออกทะเลไป จะไดเ้ป็นผูย้ ิง่ใหญ่ยงัดนิแดนแห่งหน่ึง รุ่งเชา้โกณฑญัญะ ตื่นขึน้จงึตรงไปยงั

เทวาลยั ก็ได้พบธนูสมดงัความฝนั จงึลงเรอืสําเภาจากอินเดยีแล่นเรอืเรื่อยมาจนถึงอาณาจกัรฟูนัน 

พระนางใบสนทราบข่าวกนํ็าเรอืและกําลงัอาวุธออกมาต้านทานไมใ่หโ้กณฑญัญะและพรรคพวกที่ตดิ-

ตามมาขึน้จากเรอื โกณฑญัญะยงิธนูศกัดิส์ทิธิ ์ไปตรงึเรอืของพระนางใบสน ผู้คนชาวฟูนันล้มตายลง



 ๒ 

เป็นอนัมาก พระนางใบสนจงึยอมอ่อนน้อมและยอมอภเิษกสมรสด้วย  โกณฑญัญะตัง้ตนเป็นกษตัรยิ์

ปกครองอาณาจกัรฟูนนั 

ดอกเตอรค์วอรติย ์เวลส ์นักโบราณคดชีาวองักฤษไดเ้ขยีนเรื่องราวของกษตัรยิไ์ศเลนทร์

ไวว้่า เมื่อราว พ.ศ. ๑๒๗๓ - ๑๗๔๐ หลงัจากทีอ่นิเดยีเกดิยุคเขญ็เป็นจลาจลอย่างหนักแลว้  ราชวงศ์

ปาละ  ไดเ้ป็นใหญ่ในแควน้เบงกอล  บา้นเมอืงจงึไดส้งบเป็นปกตดิงัเดมิ  พระเจา้แผ่นดนิในราชวงศ์น้ี

นบัถอืศาสนาพุทธนิกายมหายาน     อทิธพิลของแควน้น้ีไดแ้พร่หลายไปทางตอนใต้ของอนิเดยีรวมทัง้

แคว้นไมสอร์ ซึ่งมกีษตัรยิร์าชวงศ์ดงัคะ ทีเ่ป็นเชื้อสายของกษตัรยิร์าชวงศ์ปาละปกครองอยู่ด้วย แต่

บา้นเมอืงในแควน้ไมสอรข์ณะนัน้ ไมค่่อยเป็นปกตนิกั จงึมเีจา้นายในราชวงศน้ี์พรอ้มดว้ยอนุชาสีอ่งคล์ง

เรอืขา้มน้ําทะเลขึน้บกที่เมอืงตะกัว่ป่า แลว้เดนิทางเขา้มาแย่งเอาเมอืง ครหหิรอืเมอืงไชยาไว้ แลว้ตัง้

ตนเป็นอสิระ ไดแ้ผ่อาณาเขตออกไปจนตลอดแหลมมลาย ูและตัง้เป็นอาณาจกัรศรวีชิยั 

เรื่องการตัง้อาณาจกัรศรวีชิยัและศูนยก์ลางอาณาจกัรศรวีชิยั ในวงการประวตัศิาสตรไ์ม่

อาจยุตไิดว้่ามรีายละเอยีดอย่างไร หรอืตัง้อยู่ทีใ่ดแน่ แต่จากหลกัฐานทางประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคดี

ทาํใหท้ราบว่า ดนิแดนทางภาคใตข้องประเทศไทยลงไปจนถงึอนิโดนีเซยีไดร้บัอทิธพิลแบบศรวีชิยัแทบ

ทัง้สิน้ 

ถงึแมเ้รื่องราวความเป็นมาของกษตัรยิร์าชวงศ์ไศเลนทร ์ ที่ได้แก่   การครองอาณาจกัร

ศรวีชิยัต่อมาจะไม่ค่อยตรงกนัโดยตลอดกต็าม แต่กย็งัจบัเคา้ไดว้่า ผูท้ีไ่ดม้าเป็นใหญ่ในดนิแดนแถบน้ี

มาจากอินเดียอย่างแน่นอน และเป็นผู้หน่ึงที่ได้นําอารยธรรมของอินเดียมาเผยแพร่ยังดินแดน          

แหลมทอง 

ขอ้สรุปน้ีผูกมดัเกินไป เน่ืองจากไม่มขี้อมูลที่แน่นอนพอจะทําให้ทราบได้ว่าผู้ที่เข้ามามี

อทิธพิลในดนิแดนแถบน้ีมาจากอนิเดยีโดยตรง ในฐานะพ่อค้าหรอืพราหมณ์ แล้วเขา้มามอีทิธพิลทาง

การเมอืง หรอืทางวฒันธรรมซึง่จะพฒันาต่อมาในดนิแดนแถบน้ี 

อาณาจกัรศรวีชิยั มคีวามเจรญิรุ่งเรอืงมากในสมยันัน้ ในจดหมายเหตุหลวงจนีอี้จงิ ซึ่ง

เดนิทางมาศกึษาพระธรรมในอนิเดยี ในราวพุทธศตวรรษที ่๑๓ ได้เขยีนไวว้่า “ระหว่างเดนิทางยงัได้

แวะที่เกาะสมุยตราและว่าในเกาะน้ีมปีระเทศชื่อ ชหีลทุีดช ีเป็นประเทศที่มอีารยธรรมสูง นับถอืพุทธ

ศาสนา-นิกายฝ่ายใต้” นอกจากน้ียงักล่าวอกีว่า “กรุงศรวีชิยัไปมาหาสู่ตดิต่อกบัอนิเดยี มเีรอืบรรทุก

สนิคา้ไปจาํหน่ายยงัเมอืงท่าต่าง ๆ ในอนิเดยี” 

อาณาจกัรศรวีชิยัน้ีเป็นตลาดใหญ่ย่านกลางของสนิค้าเครื่องเทศในสมยันัน้ มเีรอืกําป ัน่

บรรทุกสนิคา้ไปขายยงัเมอืงโอมาน   ประเทศอาหรบัดว้ย   พ่อคา้ชาวอาหรบัจงึรูจ้กักรุงศรวีชิยัและได้

จดหมายเหตุไว้ แต่เรยีกกรุงศรวีชิยัว่า กรุงซามะดะ มขีอ้ความปรากฏในหนังสอืเรื่องแหลมอนิโดจนี

สมยัโบราณของพระยาอนุมานราชธนเกี่ยวกับเรื่องความมัน่คงของกรุงศรวีิชยัในจดหมายเหตุชาว

อาหรบัอยูต่อนหน่ึงว่า 

“รายได้แผ่นดนิของพระเจา้ไศเลนทรส์่วนหน่ึง ได้จากค่าอาชญาบตัรไก่ชน ไก่ตวัใดชนะ 

ไก่นัน้ตกเป็นสทิธขิองมหาราช เจา้ของจะต้องนําทองคําไปถวาย สิง่หน่ึงทีพ่่อคา้อาหรบัเหล่าน้ีเหน็ควร

กล่าวคอื ในเวลาเช้าทุกวนั มหาราชเสด็จประทบัในพระราชมณเฑยีรซึ่งหนัหน้าสู่สระใหญ่ ขณะนัน้



 ๓ 

มหาดเลก็นําอฐิทองคําเขา้มาถวายแผ่นหน่ึง พระองคท์รงตรสัให้ขา้ราชการโยนอฐิทองคําลงไปในสระ

ทนัท ีสระน้ีน้ําขึน้ลงเพราะมคีลองหรอืลําธารน้อย ๆ  เชื่อมถงึสระกบัทะเล  เวลาน้ําขึน้ก็ท่วมกองอฐิ-

ทองคาํซึง่โยนสะสมไวทุ้กวนั เวลาน้ําลดกม็องเหน็อฐิทองคําเหล่านัน้โผล่ขึน้เหนือน้ํา เมื่อต้องแสงแดด

ส่องแลเหลอืงอร่าม มหาราชตรสัว่า “จงดูพลงัของเรา” การโยนอฐิลงในสระนัน้เป็นประเพณีทีม่หาราช

แห่งกรุงซามะดะทุกองค์ประพฤติสบืกนัมา ถ้ามหาราชองค์ใดสิ้นพระชนม์ลง มหาราชองค์ที่สบืราช-

สมบตัต่ิอกเ็กบ็รวบรวมอฐิทองคําเหล่านัน้ไปหลอม แลว้ทรงแจกจ่ายใหป้นัแก่พระญาตวิงศ์และขา้ราช-

การ เหลอืนอกนัน้ประทานแก่คนยากจน จาํนวนแผ่นอฐิทองคําของมหาราชองคห์น่ึง ๆ ทีโ่ยนสะสมไว้

ในสระเมือ่ถงึเวลาสิน้พระชนมก์เ็กบ็รวบรวมและจดจาํนวนลงบญัชไีวถู้กต้อง ถ้าองคใ์ดเมื่อสิน้พระชนม์

ไปแลว้ปรากฏว่ามแีผ่นอฐิทองคําทีส่ะสมไวเ้ป็นจํานวนมากทีสุ่ดกนิ็ยมยกย่องมหาราชองค์นัน้อย่างสูง

เพราะถอืว่าไดเ้สวยราชยม์านานปี จาํนวนอฐิทองคาํจงึมมีาก” 

แมอ้าณาจกัรศรวีชิยัจะเจรญิมากดงัไดก้ล่าวมาแลว้และมอีายุมากนานถงึ ๖๐๐ ปี แต่กไ็ม่

สามารถชี้ไดช้ดัลงไปว่า เมอืงหลวงหรอืราชธานีของอาณาจกัรศรวีชิยัอยู่ที่ใดแน่ ต้องใชห้ลกัฐานทาง

โบราณคดีเข้าช่วย จนกว่าจะเป็นที่ยอมรับกันแน่นอน ซึ่งก็ย ังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่ ได้มีผู้

สนันิษฐานกนัหลายอย่างว่าจะอยูท่ีใ่ดแน่  เช่น   ศาสตราจารยย์อรจ์ เซเดส ์  สนันิษฐานว่าอาณาจกัร

ศรวีชิยันัน้มรีาชธานีอยู่ที่เกาะสุมาตรา ตัง้อยู่ทางทศิระวนัตกของเมอืงปาเลม็บงัปจัจุบนัน้ี และเมื่อมี

อํานาจมากขึน้จงึไดแ้ผ่อาณาเขตขึน้มาครอบครองตลอดแหลมมลายูจนถงึดนิแดนเมอืงไชยา ส่วนนัก

โบราณคดชีาวอนิเดยีคนหน่ึงชื่อ มาชุมทาร ์เหน็ว่าราชธานีของอาณาจกัรศรวีชิยัไม่ควรอยู่ทีป่าเลม็บงั

ในเกาะสุมาตรา เพราะในเกาะสุมาตราไมป่รากฏซากบา้นเมอืงสมกบัเป็นราชธานีแห่งอาณาจกัรศรวีชิยั

อนัใหญ่โตแต่อยา่งใดเลย ทีถู่กควรจะอยูท่ีใ่ดทีห่น่ึงในแหลมมลายมูากกว่า 

ดร. ควอรติย ์เวลส์ นักโบราณคดชีาวองักฤษ เหน็ว่าการหาหลกัฐานจากหนังสอือย่าง

เดยีวไม่พอ   จงึได้ลงทุนสํารวจค้นคว้าดว้ยตนเอง  โดยเดนิทางตดัขา้มแหลมมลายูจากตะกัว่ป่ามา

บ้านดอน ตามแบบที่ชาวอินเดียใช้เป็นเส้นทางเดิน ในที่สุดก็ลงความเห็นว่าราชธานีของราชวงศ ์     

ไศเลนทร ์ซึง่ครอบครองอาณาจกัรศรวีชิยัควรจะเป็นทีเ่มอืงไชยา เพราะปรากฏว่ามเีมอืงโบราณหลาย

แห่งรอบ ๆ เมอืงไชยา และยงัพบโบราณวตัถุโบราณสถาน เช่น พระบรมธาตุไชยา พระพุทธรูป และ

พระโพธสิตัว์ เป็นจํานวนมากในเมอืงไชยาอีกด้วย  แมส้มเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารง-   

ราชานุภาพกท็รงเขยีนเกี่ยวกบัเรือ่งเมอืงไชยา ความตอนหน่ึงว่า 

เมอืงไชยาเป็นเมอืงใหญ่มาก ใหญ่กว่าเมอืงไหน ๆ ในแหลมมลายู เพราะมแีม่น้ําหลวง 

(ตาปี) ไหลมาออกทีน่ัน่ สบืตามลําน้ําขึน้ไปถงึครีรีฐันิคมมทีางขา้มไปลงแม่น้ําตะกัว่ป่า ลงทางตะกัว่ป่า

ไดอ้ยา่งสบาย ทางสายน้ีเป็นทางทีพ่วกอนิเดยีลงมา เมื่อพจิารณาเทยีบกบัเมอืงนครฯ แลว้จะเหน็ไดว้่า

นครฯ มหีาดทรายแกว้ยาวเพยีงแห่งเดยีว ทางตะวนัออกกเ็ป็นชายเพอืยจนจดทะเล ทางตะวนัตกกเ็ป็น

ที่ลุ่มแม่น้ําก็เป็นแม่น้ําน้อย ที่ทํากินเพยีงแต่พอม ีฉะนัน้ จะถือเป็นเมอืงใหญ่โตไม่ได้ด้วยเหตุน้ี จงึ

รบัรองไดด้ว้ยวชิาโบราณคดวี่า เมอืงนครศรธีรรมราชนัน้ไม่มอีะไรนอกจากพระมหาธาตุซึง่เป็นชิน้หลกั 

ตํานานเมอืงนครฯ ปรากฏว่าพวกแขกพงศาวดารลงักามาเขยีนในนครฯ กม็ ีเชื่อไดย้าก พระมหาธาตุที่

นครฯ นัน้กเ็ป็นของทีม่กีําหนดสรา้งแน่นอนคน้ได ้ ส่วนทีไ่ชยานัน้มมีาก  มหาธาตุกม็ ีวดัแก้วกม็ ี วดั



 ๔ 

เวยีงกม็ ีไดเ้คยคน้เมอืงไชยาลํ้าไปถงึเมอืงชุมพร ท่าแซะ ฯลฯ ไม่พบเมอืงเก่า เมอืงเก่าคงมเีพยีงเมอืง

ไชยาเมอืงเดยีว เมอืงโบราณเดมิเหน็จะอยู่ทีเ่มอืงไชยาแน่นอนไม่มทีีส่งสยั ส่วนทีน่ครฯ นัน้เป็นเมอืงที่

เกดิขึน้สมยัทีไ่ชยาเจรญิ แต่เกดิภายหลงัจารกึทีพ่บทัง้หมดอาจอยูท่ีไ่ชยา 

ปจัจุบนั ไชยาเป็นอําเภอหน่ึงของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ซึ่งมพีระธาตุไชยาอยู่ในวดัพระ-

บรมธาตุไชยาราชวรวหิาร นอกจากน้ียงัมพีระพุทธรูป พระโพธสิตัว์ในสมยัศรวีชิยัเป็นอนัมากที่ขุด

คน้พบทีไ่ชยาในบรเิวณใกลเ้คยีงมวีดัเก่า ๆ เช่นเจดยีว์ดัหลวงซึ่งยงัมฐีานเจดยีส์มยัศรวีชิยัปรากฏอยู ่

เขา้ใจว่าอาจจะเป็นซากปราสาทอฐิที่พระเจา้กรุงศรวีชิยัสรา้ง ดงัที่กล่าวไว้ในศลิาจารกึ เจดยีว์ดัแก้ว 

เป็นเจดยีส์มยัศรวีชิยัทีย่งัดอียูม่าก และวดัเวยีง ซึง่เป็นทีพ่บจารกึกรงุศรวีชิยั พ.ศ. ๑๓๑๘ กล่าวถงึพระ

เจา้ราชาธริาชองคห์น่ึงดว้ย พระนามศรวีชิเยศวรภุมด ีศรวีชิเยนทรราชาศรวีชิยันฤปต ิตอนต้นยกย่อง

ว่า พระองค์มคีุณธรรมอนัประเสรฐิ พระพรหมบรรดาลให้พระองค์มาบงัเกิดในโลก เพราะพระพรหม

ทราบประสงค์ที่จะทําให้พระธรรมมัน่คงในอนาคต พระองค์สรา้งประสาทหนิอนังามราวกบัเพชรสาม

ประสาทเป็นที่บูชาพระโพธสิตัว์ปทัมะปราณี พระผู้ผจญพระยามารและพระโพธสิตัว์วชัรปาณี ส่วน

ดา้นหลงัจารกึว่าองคพ์ระศรวีชิเยศวรภุมดทีีก่ล่าวถงึในดา้นหน้านัน้เป็นพระเจา้ราชาธริาชทรงพระนาม

วษิณุและศรมีหาราช ทรงเป็นมหาราชแห่งไศเลนทรว์งศ ์

ยิง่กว่านัน้ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี บรเิวณรอบอ่าวบา้นดอนนอกจากเมอืงไชยายงัมรี่องรอย

ของเมอืงเก่าอกีหลายแหง่ เช่น เมอืงกาญจนดษิฐ ์เมอืงท่าทอง เมอืงพุนพนิ และเมอืงเวยีงสระ ชวนให้

สนันิษฐานว่าเมอืงไชยาจะตอ้งเป็นเมอืงหลวง หรอืราชธานีของอาณาจกัรศรวีชิยั 

 

สรุาษธรธ์านีในสมยัสโุขทยั อยธุยา ธนบรีุ และรตันโกสินทร ์

อาณาจกัรศรวีชิยัเสื่อมอํานาจลงตรงกบัสมยัที่กรุงสุโขทยักําลงัเจรญิรุ่งเรอืง และไดข้ยาย

อํานาจลงมาทางใต้ตลอดไปถงึแหลมมลาย ูเมอืงไชยาซึง่เป็นเมอืงในอาณาจกัรศรวีชิยั จงึตกอยู่ใต้การ

ปกครองของกรงุสุโขทยั 

ในสมยัอยธุยา มเีมอืงสาํคญัทางใตค้อื เมอืงนครศรธีรรมราช เมอืงไชยาเป็นเมอืงทีข่ ึน้ตรง

ต่อกรงุศรอียธุยา นอกจากน้ียงัมเีมอืงเลก็ ๆ ขึน้ตรงต่อเมอืงนครศรธีรรมราช คอื เมอืงครีรีฐันิคม เมอืง

ท่าทอง 

ครัง้เมือ่ปี  พ.ศ. ๒๓๑๐  กรุงศรอียุธยาเสยีแก่พม่า   สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชทรงกู้

อสิรภาพแลว้จงึสถาปนากรงุธนบุรเีป็นราชธานีสบืต่อจากกรุงศรอียุธยา หลวงสทิธิ ์ปลดัผูร้กัษาราชการ

เมืองนครศรีธรรมราช เมื่อทราบข่าวเสียกรุงศรีอยุธยาจึงตัง้ตนเป็นอิสระ เป็นเจ้าครองเมือง

นครศรธีรรมราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้หลวงนายศกัดิเ์ป็นแม่ทพัไปปราบ 

เดนิทพัผ่านเมอืงปะทวิ เมอืงชุมพร เจา้เมอืงชุมพรคุมสมคัรพรรคพวกเขา้สมทบกรุงธนบุร ีเดนิทพัถงึ

เมอืงไชยา หลวงปลดัเมอืงไชยารวบรวมสมคัรพรรคพวกเขา้สมทบดว้ย หลวงนายศกัดิเ์หน็ปลดัเมอืงไช

ยาเป็นผู้มคีวามสวามภิกัดิต่์อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จงึนําความกราบบงัคมทูลพระกรุณา

แต่งตัง้เป็นพระยาวชิติภกัดสีงคราม (พระยาคอปลอ้ง) เป็นราชทนินามเมอืงไชยาสบืมา ทพัหลวงนาย

ศกัดิเ์ดนิทางขา้มแม่น้ําตาปีทีท่่าขา้ม (อําเภอพุนพนิ) หลวงศกัดิต์ ัง้รบัทพัเมอืงนครศรธีรรมราช ที่จะ



 ๕ 

ผ่านทางบา้นท่าหมาก อําเภอบา้นนาสาร ทพัหลวงนายศกัดิถ์ูกตลี่าถอยกลบัไป แลว้ไปตัง้ทพัรวมไพร่

พลเสบยีงอาหารอยูท่ีเ่มอืงไชยา เมือ่ไพรพ่ลหายเหน่ือยแลว้หลวงนายศกัดิไ์ดส้่งกําลงัขา้มแม่น้ําตาปีอกี 

แต่ถูกทพัเมอืงนครศรธีรรมราชตพี่ายกลบัมาอกี เป็นอนัว่าทพัหลวงนายศกัดิไ์ม่สามารถจะเอาชนะทพั

หลวงนายสทิธิไ์ด ้สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชจงึต้องยกทพัหลวงโดยทางชลมารคออกแทนเอง โดย

ทรง-พลหลวงมาขึน้ที่ ตําบลพุมเรยีง อําเภอไชยา แลว้เสดจ็ไปสรงน้ําละลอตโขลนทวารทีส่ระน้ําคงคา

ไชยา ทพัเมอืงนครศรธีรรมราชจงึไดส้งบราบคาบมาจนถงึสมยัรตันโกสนิทร ์

พอถงึรชักาลที ่๓ แห่งกรุงรตันโกสนิทร ์เจา้พระยานคร (น้อย) เจา้เมอืงนครศรธีรรมราช 

ได้มาสร้างอู่ต่อเรอืพระที่นัง่ และเรอืรบถวายพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั ณ ที่บ้านดอนน้ี 

แสดงใหเ้หน็ว่าชาวบา้นดอนน้ีมคีวามสามารถขนาดต่อเรอืรบได ้นบัว่ามฝีีมอืยอดเยีย่มมากในสมยันัน้ 

ครัน้ต่อมาในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั เมอืงนครศรธีรรมราชอ่อนแอลง

เพราะสิน้บุญเจา้พระยานคร (น้อย) ขณะนัน้บา้นดอนมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงมาก และมกีารตดิต่อคา้ขาย

กบัต่างประเทศ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจา้อยู่หวั จงึโปรดให้ยา้ยเมอืงท่าทองมาตัง้ที่บ้านดอน 

โดยการย้ายสํานักราชการเมอืงมาทัง้หมด  แล้วพระราชทานเมอืงใหม่ที่มาตัง้ที่บ้านดอนว่า เมอืง-  

กาญจนดษิฐ ์และยกฐานะเมอืงกาญจนดษิฐเ์ป็นเมอืงจตัวาขึน้ตรงต่อกรุงเทพ ในเวลาต่อมาโปรดเกลา้ฯ 

ใหร้วมเมอืงกาญจนดษิฐ ์(บ้านดอน) และเมอืงครีรีฐันิคมเขา้มาเป็นเมอืงเดยีวกนั เรยีกว่า เมอืงไชยา 

ให้รวมเมอืงไชยา เมอืงชุมพร และเมอืงหลงัสวน ขึน้เป็นมณฑลหน่ึงเรยีกว่า มณฑลชุมพร ตัง้ศาลา-

กลางอยู่ทีชุ่มพร  ต่อมาได้ยา้ยศาลากลางมณฑลมาตัง้ทีบ่า้นดอน  ในบรเิวณเดยีวกบัศาลากลางเมอืง

ไชยา ยกฐานะเมอืงท่าทองเป็นอําเภอ เอาชื่อเมอืงกาญจนดษิฐใ์หเ้ป็นอําเภอ ขนานนามว่าเมอืงไชยา 

ยกฐานะอําเภอกาญจนดษิฐ ์ลดฐานะเมอืงไชยาเดมิเป็นอําเภอ เรยีกว่า อําเภอเมอืงไชยา และได้แบ่ง

เขตการปกครองซอยลงไปอกี ท้องที่ใดมคีนมากเป็นชุมชนหนาแน่นพอสมควรหรอืท้องที่กว้างขวาง

เกนิไปไมส่ะดวกแก่การปกครอง กแ็บ่งแยกไปตัง้เป็นอําเภอและกิง่อําเภอขึน้ใหมอ่กีหลายอําเภอ ต่อมา

ไดม้รีะบบการปกครองกําหนดออกมาอกีว่า อําเภออนัเป็นทีต่ ัง้ศาลากลางจงัหวดันัน้ ใหเ้รยีกว่าอําเภอ

เมอืง อําเภอเมอืงไชยาจงึถูกตดัคําว่าเมอืงออกเสยี คงเรยีกแต่อําเภอไชยาเฉย ๆ มาจนทุกวนัน้ี ใน

เวลาเดยีวกนักบัอําเภอบา้นดอนกก็ลายเป็นอําเภอเมอืงบา้นดอน ซึง่เป็นอําเภอทีต่ ัง้ศาลากลางจงัหวดั 

และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นอําเภอเมอืงบา้นดอน เป็นอําเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี ตามชื่อจงัหวดัที่ได้รบั

พระราชทาน 

*ก่อนท่ีบ้านดอนจะได้กลายเป็นอาํเภอเมืองสุราษฎร์ธานีในปัจจุบนั มี

ประวติัความเป็นมาดงัน้ี 

ดนิแดนบรเิวณชายฝ ัง่ทะเลอ่าวไทย ทีเ่รยีกว่า “อ่าวบา้นดอน” ในทุกวนัน้ี นกัโบราณคดไีด้

สนันิษฐานไว้ว่า มผีู้คนชาวพื้นเมอืงอาศยัอยู่กนัมาแต่หน่ึงพนัสี่ร้อยปีก่อนแล้ว  ซึ่งก็คงตกประมาณ

พุทธศตวรรษที ่๑๑ - ๑๒ นัน่เอง ครัง้กระนัน้มชีาวอนิเดยีแล่นเรอืมาถงึเมอืงตะกัว่ป่า แลว้เดนิทางเลาะ

เสยีบลําน้ําตะกัว่ป่าไปสู่เชงิเขาหลวง ขา้มเขาเดนิเลยีบรมิแม่น้ําหลวงเรื่อยมาจนถงึปากอ่าวบา้นดอน 

ชาวอนิเดยีเป็นผู้มวีชิาความรูเ้หนือชนพื้นเมอืง จงึได้แพร่วฒันธรรมของตนไว้ในดนิแดนเหล่าน้ี สมยั



 ๖ 

นัน้เป็นเวลาแห่งความรุ่งเรอืงของอาณาจกัรศรวีชิยั  ซึ่งนักโบราณคดยีงัถกเถียงกนัไม่เป็นที่ยุติว่า  

นครหลวงแห่งอาณาจกัรศรวีชิยัอยูใ่นสุมาตราหรอืทีอ่ําเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี กนัแน่ 

รอบอ่าวบา้นดอนมเีมอืงสําคญั ๆ อนัเป็นทีม่าของจงัหวดัสุราษฎรธ์านีในปจัจุบนัอยู่หลาย

เมอืง คอื เมอืงไชยา ตัง้อยู ่ณ รมิน้ําท่าทองอุแท อยู่ในบรเิวณอําเภอกาญจนดษิฐ ์ปจัจุบนั และเมอืงครีี

รฐันิคมตัง้อยู ่ณ รมิฝ ัง่แมน้ํ่าพุมดวง เดีย๋วน้ีอยูใ่นเขตอําเภอครีรีฐันิคมนัง่เอง 

เมอืงทัง้สามน้ีคอืเมอืงเก่าแก่ อนัเป็นตน้กําเนิดของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี หรอืบา้นดอนวนัน้ี 

ในหนังสอืรวมเรื่องเมอืงนครศรธีรรมราช ของกรมศลิปากร ซึง่พมิพเ์มื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๙ มี

ขอ้ความตอนหน่ึงในตํานานเมอืงนครศรธีรรมราชกล่าวไวว้่า 

“เมื่อพระพนมวงัแลนางสะเดยีงทอง และศรรีาชาออกมาสรา้งเมอืงนครดอนพระนัน้ และ

พระพนมวงั แลนางสะเดยีงทองกม็าตัง้บา้นอยูจ่งสระ อยูน่อกเมอืงดอนพระ สรา้งป่าเป็นนา สรา้งนาทุ่ง

เขน สรา้งนาท่าทอง สรา้งนาไชยคราม สรา้งนากะนอม สรา้งนาสะเพยีง อกีตอนหน่ึงกล่าวถงึเมอืงท่า

ทองไวว้่า  พญาศรธีรรมาโศกราชกท็ลูกรณุาว่า  เมอืงท่าทองใต้หลา้ฟ้าเขยีวน้ี  ยากเงนิทอง  ขา้พเจา้-

พระบาทอยูห่วัขอนําเงนิเลก็ปิดตรานะโมประจาํแต่ไปเมือ่หน้า” 

ขอ้ความในตํานานเมอืงนครศรธีรรมราชเกี่ยวกบัเมอืงท่าทองน้ีไม่มศีกัราชระบุไวแ้น่นอน 

เมอืงท่าทองน้ีจะตัง้มาแต่ครัง้ไหน แต่มขีอ้ความที่ชวนให้สบืสาวความเก่าแก่ของเมอืงท่าทองได้ เมื่อ

ตํานานน้ีพูดถงึเงนินะโม อนัเป็นตราที่ใช้ในสมยัโบราณก่อนหน้าที่จะเกิดกรุงศรอียุธยาคอืก่อน พ.ศ. 

๑๘๙๓  ในสมยัอยุธยาได้นําเงนิพดด้วงเลยีนแบบเงนิตรานะโมที่เคยใช้กนัมาก่อน  ดงันัน้  เมื่อเมอืง 

ท่าทองเกิดข้าวยากหมากแพง ยากเงนิยากทอง เจ้าเมอืงจงึนําเงนิตรานะโมมาใช้ที่ท่าทอง เป็นอนั

สนันิษฐานไดต้ามหลกัโบราณคดวีา่ เมอืงท่าทองจะต้องเป็นเมอืงมาแลว้ในราวพุทธศตวรรษที ่๑๙ ตรง

กบัสมยัสุโขทยั มหีลกัฐานทางโบราณวตัถุเก่าแก่อยู่หลายแห่ง เช่น ที่วดัคูหา วดัเสมาและวดัม่วงงาม 

เป็นตน้  

เมอืงท่าทองเดมิทเีดยีวตัง้อยูท่ีบ่า้นสะทอ้น มเีรือ่งเก่าเป็นทาํนองตํานานว่า สมยัเมื่อหลาย

ปีมาแลว้ รมิคลองแห่งน้ีมตีน้สะทอ้นอยู่เป็นดง ต่อมานายมากชาวเมอืงนครศรธีรรมราช อพยพผูค้นมา

ตัง้ทํากินที่น่ีจนมฐีานะรํ่ารวย จงึเปลี่ยนชื่อบ้านสะท้อนเป็นบ้านท่าทอง โดยมพีระวสิูตรสงครามราช

ภกัด ีเป็นเจา้เมอืง ครัน้ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๒๘ อนัตรงกบัรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้า-

จุฬาโลกมหาราช ปรากฏว่า พระเจา้ปดุงกษตัรยิ์พม่า ได้ยกทพัมาตหีวัเมอืงภาคใต้ตัง้แต่เมอืงชุมพร 

หลงัสวน ไชยา ลงมาจนถึงเมอืงท่าทอง นครศรธีรรมราช หวัเมอืงเหล่าน้ีถูกพม่ายดึอยู่ระยะหน่ึง 

สมเดจ็พระบรมราชเจา้มหาสุรสงิหนาท ทรงนํากองทพัจากกรงุเทพฯ ไปขบัไล่พมา่ออกไปจนหมดสิน้ 

แต่จากการทําสงครามครัง้น้ี เมอืงท่าทองถูกทําลายมากเกนิกว่าทีจ่ะบูรณะใหด้ดีงัเดมิได ้

ดงันัน้ หลงัสงครามน้ีแลว้ ผูร้ ัง้เมอืงท่าทองอนัมนีามว่านายสม จงึไดย้า้ยเมอืงท่าทองจากบา้นสะทอ้นมา

ทีบ่า้นกะแดะ (อนัเป็นทีต่ ัง้อําเภอกาญจนดษิฐใ์นปจัจุบนั) ยงัคงเรยีกว่าเมอืงท่าทองตามเดมิ นายสม ผู้

ตัง้เมอืงนัน้ไดร้บับรรดาศกัดิเ์ป็นหลวงวเิศษ ครองเมอืงท่าทองอยู่ทีร่มิคลองกะแดะ ไม่นานก็พจิารณา

ยา้ยเมอืงมาตัง้รมิคลองมะขามเตี้ย (เขตอําเภอเมอืงปจัจุบนั) เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๓๖ หลวงวเิศษได้



 ๗ 

เลื่อนบรรดาศักดิเ์ป็นพระวิสูตร ครองเมอืงท่าทองจนถึงปี พ.ศ. ๒๓๗๕ ก็ถึงแก่กรรม บุตรชาย       

พระวสิตูรไดค้รองเมอืงแทน มบีรรดาศกัดิเ์ป็นพระพทิกัษ์สุนทร 

ในระหว่างที่เมอืงท่าทองมาตัง้อยู่รมิแม่น้ํามะขามเตี้ยน่ีเอง ชุมชนแห่งใหม่ได้เจรญิขึ้น

อยา่งรวดเรว็ ณ บรเิวณทีด่อนรมิแม่น้ําหลวง สถานทีแ่ห่งน้ีเจา้พระยานครไดส้่งคนมาต่อเรอืกําป ัน่เดนิ

ทะเล เพราะหาไมไ่ดง้า่ยจากรมิแมน้ํ่าหลวง เน่ืองจากบรเิวณเป็นทีด่อนน่ีเอง ชาวบา้นกเ็ลย เรยีกกนัว่า 

บ้านดอน ส่วนทางด้านเมอืงท่าทองนัน้ ในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจา้อยู่หวั เจา้พระยานคร 

(น้อย) ไดส้่งบุตรชายชื่อพุ่ม มาเป็นเจา้เมอืง พอถงึรชักาลพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั เมื่อ

เจา้พระยานคร (น้อย) ถงึแก่อสญัญกรรมแลว้วนัที ่๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ วนันัน้นับเป็นวนัสําคญั

ของชาวเมอืงไชยา ดงัจดหมายเหตุระยะทางเสด็จพระราชดําเนินเลยีบมณฑลปกัษ์ใต้ พุทธศกัราช 

๒๔๕๘ บนัทกึไวว้่า 

“วนัพฤหสับดทีี ่๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ วนัน้ีมกีระแสพระบรมราชโองการดํารสัเหนือ

เกลา้ฯ สัง่ผูแ้ทนเสนาบดกีระทรวงมหาดไทย ใหป้ระกาศพระราชปรารภเรือ่งทีบ่า้นดอนซึง่ตัง้เป็นเมอืง

ไชยาใหม ่แลตัง้ทีว่่าการมณฑลชุมพรอยู่นัน้ ประชาชนกค็งเรยีกว่าบา้นดอนอยู่ตามเดมิและเมอืงไชยา

เก่าซึ่งเปลี่ยนเรยีกว่า อําเภอพุมเรยีง แต่ราษฎรก็คงเรยีกชื่อเดมิ เมอืงไชยา เป็นไชยาเก่า ไชยาใหม ่

สบัสนกนัไม่เป็นที่ยุตลิงในราชการ  จงึโปรดเกล้าฯ  พระราชทานนามเมอืงที่บ้านดอนใหม่ว่า  เมอืง    

สุราษฎรธ์านี เปลีย่นนามอําเภอพุมเรยีง เรยีกว่า อําเภอเมอืงไชยา เพราะเป็นชื่อเก่า……” 

ในวนัเดยีวกนัน้ีเอง พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงเปลี่ยนนามแม่น้ําหลวง

เป็นแมน้ํ่าตาปี 

การที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หวั ทรงเปลี่ยนชื่อเมอืงไชยาที่บ้านดอนเป็น   

สุราษฎรธ์านี  กเ็พราะทรงสงัเกตเหน็ว่า  ชาวเมอืงน้ีเป็นคนดสีุภาพเรยีบรอ้ย  และการทีท่รงเปลีย่นชื่อ

แม่น้ําหลวงเป็นตาปีนัน้ เล่ากนัว่า พระองค์ทรงนําแบบมาจากอนิเดยี ซึ่งเป็นแม่น้ําสายหน่ึงตัง้ต้นจาก

ขุนเขาสตัตปุระ ไหลลงสู่มหาสมุทรอนิเดยีทางอ่าวแคมเบย ์ชื่อแม่น้ําตาปต ิ ทางฝ ัง่ซ้ายก่อนทีแ่ม่น้ํา- 

ตาปตจิะออกปากอ่าวน้ี มเีมอืง ๆ หน่ึงชื่อเมอืงสุรฏัร ์ตัง้อยู่ ดว้ยเหตุน้ีเมื่อพระองคท์รงเปลีย่นชื่อเมอืง

เป็นสุราษฎรธ์านี (สุรฏัร)์ จงึทรงเปลีย่นแมน้ํ่าหลวงเป็นตาปีดว้ย 

 

 

 

 

 
ท่ีมา : ประวตัมิหาดไทยสว่นภูมภิาค จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี, พุทธศกัราช ๒๕๓๐        
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