
ประวติัศาสตรจ์งัหวดักระบ่ี 

ดินแดนบริเวณจงัหวดักระบีใ่นยคุโบราณ 

เรือ่งราวของดนิแดนบรเิวณจงัหวดักระบีแ่ละดนิแดนอื่นๆ ทัง้สองฟากฝ ัง่ทะเลเป็นเรือ่ง    

ทีน่่าศกึษาเป็นอย่างยิง่ จากการคน้พบเครือ่งมอืยคุหนิเป็นจาํนวนมากกระจดักระจายอยูท่ ัว่ไป กแ็สดง

ว่าถิน่น้ีเคยมมีนุษยอ์าศยักนัมานานแลว้เมือ่หลายพนัปีหรอืหมืน่ปี  เครือ่งมอืหนิทีพ่บบนแหลมมลายู

ทัง้หมดปรากฏว่าเป็นสิง่ทีท่ําดว้ยน้ํามอืของคนสมยัหนิจรงิๆ  ส่วนมากทีพ่บจะเป็นขวานหนิ ซึง่

ชาวบา้นเรยีกว่า "ขวานฟ้า"  

สุด  แสงวเิชยีร  กล่าวว่า   "คนไทยมคีวามเชื่อว่าขวานฟ้าเป็นของศกัดิส์ทิธิ ์ใชร้กัษาโรค

ได ้เช่น พวกลมเพลมพดั ถ้าเอาขวานฟ้ามากดทีบ่วมจะทําใหท้ีบ่วมยุบ  ใชฝ้นกบัน้ําเป็นยากนิแก้ปวด

ทอ้ง ชาวภาคเหนือเอาไวใ้ส่ในยุง้บอกว่าขา้วจะไม่พร่อง ถ้าเอาตากปนไวก้บัขา้วเปลอืกเชื่อว่าไก่ป่าจะ

ไม่ลงมากนิขา้ว ชาวภาคใต้เชื่อว่าถ้าเอาขวานฟ้าแช่ในน้ําทีจ่ะเอาไปรดววัชน ววัจะชนะ ในภาคกลาง

แถวกาญจนบุรชีาวบ้านแช่ไว้ในโอ่งน้ํากนิบอกว่าจะทําให้น้ําเยน็น่ากิน บางคนบอกว่าเอาไว้ป้องกนั  

ฟ้าผ่า บางคนเอาผูกไว้ที่บัน้เอว หมอแผนโบราณใช้ไล่ผี โดยเอาไว้ใต้ที่นอนผู้ป่วย  ในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือเชื่อว่าขวานหนิขดัเป็นขวานของพระยาแถนทีอ่ยูบ่นฟ้า" 
๑
 

ในจงัหวดักระบีม่พีบทัว่ไปทัง้อําเภอเมอืง อําเภออ่าวลกึ อําเภอคลองท่อม  นอกจากน้ีแลว้

สิ่งที่น่าศึกษาอีกประการหน่ึง คือ  ภาพเขียนสีบนผนังถํ้า  เช่น  ที่ถํ้าผีหัวโต  ที่อําเภออ่าวลึก  

ภาพเขยีนสใีนถํ้าไวกิ้งเกาะพพี ี อําเภอเมอืง  ที่น่าสนใจคอื ภาพที่ถํ้าผหีวัโต  ซึ่งมทีัง้รูปคนที่มเีพยีง

เสน้ทีข่ดีเป็นแขนขา  และรปูมอืทีท่าสแีลว้ทาบลงไปบนพืน้ผนัง บางภาพกม็สีภาพสมบูรณ์ทัง้ภาพคน 

ภาพปลา ภาพนก รปูเขยีนสเีหล่าน้ีนอกจากจะบอกใหเ้ราทราบลกัษณะศลิปในสมยัแรกเริม่ในประเทศ

ไทยแล้ว เรายงัจะทราบชวีติความเป็นอยู่ การอพยพและอื่นๆ  อีกด้วย  เช่น ความสมัพนัธ์ระหว่าง

ขวานฟ้ากบัภาพเขยีนสบีนผนังถํ้าน่าจะเป็นยุคสมยัเดยีวกนั และเป็นทีเ่ชื่อถอืกนัว่า มนุษยใ์นสมยัยุค

หนินัน้อาศยัรมิทะเลซึง่มอีาหารอุดมกว่าบนดอนทีไ่กลทะเล 

ชาติพนัธุม์นุษยบ์ริเวณน้ีก่อนอินเดียเข้ามา 

ดนิแดนภาคใต้ของประเทศไทยตลอดแหลมมลายูก่อนที่จะมอีารยธรรมอื่นๆ เข้ามานัน้   

ไดเ้ป็นทีอ่าศยัของมนุษยถ์งึ 4 จาํพวก  คอื 

"๑. จําพวกที่ ๑ เรยีกว่า กาฮาซ ี จําพวกน้ีผวิเน้ือดํา ตาโปนขาว ผมหยกิ ร่างกายสูง     

ใบหน้าบานๆ ฟนัแหลม ชอบกนิเน้ือสตัวแ์ละเน้ือคน มนิีสยัดุรา้ยมาก ซึง่ไทยเราเรยีกว่า ยกัษ์ 

 

๑ สดุ แสงวเิชยีร "ความหมายของคาํก่อนประวตัศิาสตร"์ อดตี (กรุงเทพฯ. โรงพมิพพ์ฆิเณศ, ๒๕๑๗ หน้า ๓๙-๒๔๐ 

 

 

                                            



 ๒ 

๒. จาํพวกที ่๒  เรยีกว่า ซาไก ผมหยกิ ผวิดาํ ตาขาวโปน รมิผปีากหนา จาํพวกน้ีไมดุ่รา้ย   

อยูแ่ห่งใดชุมนุมกนัเป็นหมู ่ทาํพะเพงิเป็นทีอ่าศยั 

๓. จาํพวกที ่๓ เรยีกว่า เซยีมงั คลา้ยกนักบัพวกซาไก แต่พวกน้ีชอบอยูบ่นเขาสงู 

๔. จาํพวกที ่๔ เรยีกว่า โอรงัลาโวต (ชาวน้ํา) อาศยัอยู่ตามเกาะและชายทะเล มเีรอืเป็น

พาหนะเทีย่วเรร่อ่นอยูไ่มเ่ป็นที"่
๒
 

               ทัง้ ๔ กลุ่มน้ีที่สําคญัได้แก่ กลุ่มชาวน้ํา ซึ่งมคีวามเกี่ยวพนัชาวมลายูและไทยอย่างลกึซึ้ง 

พระยาสมนัตรฐับุรนิทร ์ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัพวกน้ีว่า 

          "พวกชาตมิลายูน้ีได้ตรวจดูตามพงศาวดารและประวตัศิาสตรใ์นภาษามลายูต่างๆ หลาย

เล่มก็ไม่ได้ความว่ามลายูสบืมาจากชาตใิดแน่ เป็นแต่ความสนันิษฐานของผู้เขยีนประวตัเิหล่าน้ีทัง้นัน้  

แต่อยา่งไรกด็คีวามว่า ชาตมิลายน้ีูมาจากโอรงัลาโวต คอื  ชาวน้ําเป็นทีแ่น่นอนผสมกบัพวกต่างๆ ตาม

ความสนันิษฐานของข้าพเจา้ได้ตรวจหลกัฐานมาแล้วนัน้ ชาติมลายูน้ีมาจากชาวน้ําผสมกบัชาติไทย 

เพราะเหตุว่าการทีม่นุษยม์าผสมกบัชาวน้ําน้ีกไ็ดม้ชีาตไิทยทางเมอืงละโคว ์ชุมพร ไชยา ไดรุ้กรานลงมา

ก่อนชาตอิื่นๆ มารวมผสมดว้ย จรงิอยู่มลายไูด้ชื่อว่า มลายู จากการขา้มฟากของชาตยิะวานัน้ ก็นบัว่า

เป็นการไดช้ื่อเมือ่ภายหลงั แต่ชาตไิทยลงมาก่อนราวประมาณ ๑๐๐๐ ปี"
๓
 

          ในบรเิวณจงัหวดักระบี่ยงัมกีลุ่มชาวน้ําอาศยัอยู่ทัว่ไปตามเกาะแก่งรมิฝ ัง่ทะเล เช่น เกาะ 

ลนัตา (ปเูลาส่าตัก๊) เกาะพพี ี(ปเูลาปิอะปี) เกาะศรบีอยา (ปเูลาพายา้) เป็นต้น  จากขอ้ความดงักล่าว

แสดงให้เหน็ว่าชนชาตไิทยไดอ้พยพมาอยู่ในดนิแดนตลอดแหลมมลายูมาเป็นเวลาช้านานก่อนอนิเดยี

เขา้มา  เมื่อชาวอนิเดยีไดเ้ขา้มาสู่ดนิแดนเหล่าน้ีแลว้จงึเกดิชุมชนเมอืงขึน้อกีรูปแบบหน่ึงทีม่วีฒันธรรม

อนิเดยีเขา้มาประสมประสาน ซึ่งภายหลงักลายเป็นอาณาจกัรใหญ่ๆ  มเีมอืงสําคญัมากมายปรากฏใน

แผนทีโ่บราณ  จดหมายเหตุของพ่อคา้และนกัแสวงโชคชาวต่างชาตบินัทกึไว ้

          ในตําแหน่งพกิดัของเมอืงโบราณต่างๆ เท่าที่ปรากฏบนแผนที่ของปโตเลม ีมตีําแหน่งที่

น่าสนใจเกีย่วขอ้งอยูก่บัดนิแดนบรเิวณเมอืงกระบี ่ คอื ควนลกูปดัและเขาชวาปราบ ในเขตอําเภอคลอง

ท่อมในปจัจุบนั หลกัฐานทีห่ลงเหลอือยู่ก็ไม่แตกต่างจากหลกัฐานทีป่รากฏทีต่ําบลทุ่งตกึ หรอืทีเ่ชื่อกนั

ว่า "เมอืงตะโกลา" เช่นเดยีวกนั นักศกึษาทางโบราณคดคีวรทีจ่ะสนใจศกึษา บางทอีาจจะพบหลกัฐาน

เมอืงสาํคญับางชื่อทีเ่รายงัไมส่ามารถหาตําแหน่งทีถู่กตอ้งอยูก่อ็าจเป็นได ้

สมยัก่อนกรงุศรีอยธุยา 

            ชุมชนคลองท่อม  

          เน่ืองจากในบรเิวณอําเภอคลองท่อมปจัจุบนัได้มีการขุดพบลูกปดั ตลอดจนเครื่องมือ

เครือ่งใชต่้างๆ ในบรเิวณควนลูกปดั จากหลกัฐานทีไ่ดท้ําใหค้ดิว่าบรเิวณน้ีน่าจะเป็นแหล่งเมอืงโบราณ    

แห่งหน่ึง แต่ขอ้ยตุทิีก่ําลงัแสวงหาคอื ผูต้ ัง้ชุมชนแห่งน้ีไดแ้ก่พวกใดมาตัง้หลกัแหล่งตัง้แต่สมยัใด 

๒ มานิต  วลัลโิภดม, สวุรรณภูมอิยู่ทีไ่หน (กรุงเทพฯ, สาํนกัพมิพก์ารเวก ๒๕๒๑) หน้า ๓๗ 
๓ มานิต  วลัลโิภดม, เล่มเดมิ หน้า ๓๙ - ๔๐ 

                                            



 ๓ 

     ในบรเิวณควนลูกปดัน้ีไดพ้บหลกัฐานอย่างอื่นอยู่ดว้ย เช่น เครื่องมอืหนิ เครื่องป ัน้ดนิเผา 

เครือ่งประดบัทีท่าํจากหนิและดนิเผาแต่ชาํรดุเป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ีแลว้ยงัพบรปูสตัวต่์างๆ เช่น ชา้ง 

มา้ ววั ควาย ลงิ ไก่ เต่า ฯลฯ  บางรปูก็ไม่สามารถวนิิจฉัยไดว้่าเป็นรปูอะไร รปูสตัวเ์หล่าน้ีอาจจะเป็น

วฒันธรรมด้านลทัธศิาสนาก็ได้  ส่วนรูปคนนัน้พบรูปหน้าตรงบ้าง หน้าตะแคงบ้าง เรยีกกนัทัว่ไปว่า     

"อนิเดยีนแดง"  แต่ท่านผูรู้บ้างท่านกล่าวว่าเป็นรูป "พระสุรยิเทพ" สมยัเมื่อ ๖-๗ พนัปีมาแลว้ของ      

อยีปิต์  ท่านพระครูอาทรสงัวรกจิ เจา้อาวาสวดัคลองท่อมให้ขอ้สงัเกตว่าน่าจะเป็นอนิเดยีรุ่นเก่าก่อน 

ลูกปดับางเมด็มลีวดลายแปลกๆ เช่น คล้ายเครื่องหมายสวสัดกิะ นอกจากน้ีแล้วยงัพบตวัอกัษรแต่ยงั

ไม่ทราบว่าเป็นภาษาใดแน่ หอยสงัขท์ําด้วยทองคํา กําไลมอืและเท้า แต่ส่วนมากชํารุดทัง้สิน้ ทีอ่ยู่ใน

สภาพดคีอืลกูปดัเท่านัน้ 

          นายมานิต วลัลโิภดม นกัโบราณคดคีนหน่ึงไดใ้หค้วามเหน็ว่า 

          "คลองท่อมเป็นลําน้ําเกดิจากเขาลูกหน่ึงทางตะวนัออกเฉียงใต้ ใกล้แดนจงัหวดัตรงั ยาว

ประมาณ ๒๕ กโิลเมตร ปากน้ําออกมหาสมุทรอนิเดยี แถวปากน้ํามเีกาะที่น่าสนใจกล่าวชื่อคอื เกาะ 

นกคุม้ เกาะศรบีอยา เกาะฮัง้ (หงั)  ถนนเพชรเกษมตดัขา้มคลองท่อม รมิถนนมวีดัชื่อ วดัคลองท่อม 

พระครอูาทรสงัวรกจิ (สวาทกนัตสําโร) เป็นเจา้อาวาส ทีร่มิคลองท่อมขา้งหลงัวดัมบีรเิวณสถานทีห่น่ึง

เรยีกว่า ควนลูกปดั….เป็นหลกัฐานทีส่ําคญัจุดหน่ึงเกีย่วกบัหลกัฐานเรื่องชาวกรกี + โรมนั  เขา้มา

ตดิต่อคา้ขายทีป่ลายแหลมทอง 1 4

๔
 โดยสภาพทางภูมศิาสตรแ์ควน้เสยีม - ชวกะ  หรอืสุวรรณทวปี เป็น

ดนิแดนอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดยีกบัทะเลจนีใต้ เป็นที่รู้จกัแก่ชาวอินเดยีมาก่อนพุทธกาล ศิลป-      

วฒันธรรมใดๆ แมแ้ต่การคา้ขายของอนิเดยีย่อมจะต้องมาตัง้หลกัแหล่งบนผนืแผ่นดนิน้ีก่อน แลว้จงึแผ่

กระจายไปยงัดนิแดนตะวนัออกเฉียงเหนือ… การขุดค้นโบราณวตัถุสถานบางแห่ง เช่น บ้านเชยีง 

อําเภอหนองหาน อุดรธานี พบลูกปดัทําด้วยหนิและแก้วหล่อ นักโบราณวทิยาลงความเหน็กนัว่าเป็น

ของอยีปิต์บา้ง กรกีหรอืโรมนับา้ง มสีถานที่แห่งหน่ึงเรยีกว่า ควนลูกปดั อยู่ขา้งวดัคลองท่อม อําเภอ

คลองท่อม จงัหวดักระบี ่พบลูกปดัสต่ีางๆ ทัง้ดแีละแตกมากมาย… สิง่ทีน่่าสนใจมากคอื เบ้าดนิเผา

ชํารุด ๒ - ๓ เบา้ อนัเป็นหลกัฐานแสดงว่า ได้มกีารหล่อหลอมลูกปดัแก้วมสีแีละขนาดต่างๆ ณ ควน

ลูกปดัน้ีเอง แลว้ส่งไปจําหน่ายยงัเมอืงต่างๆ ลูกปดัเมด็ใดหล่อหลอมแตกรา้วเป็นของเสยีก็ทิง้ไปในที่

ใกล้ๆ  โรงงาน"
๕
 

          การที่นักโบราณคดใีห้ความเห็นไปทางอียปิต์ก็เพราะว่า  ลกัษณะของลูกปดัคลองท่อม

เหมอืนกบัลกูปดัทีเ่กบ็ไวใ้นพพิธิภณัฑก์รุงปารสี  ประเทศฝรัง่เศส ซึ่งขุดไดจ้ากประเทศอยีปิต์ สําหรบั

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับอียปิต์โบราณนัน้  กาญจนาคพันธุ์ เขียนเล่าไว้ในหนังสือ

ภมูศิาสตร ์วดัโพธิว์่า  

          "ขึน้วงศ์ที่ ๑๘ อยีปิต์เจรญิมากราว ๓๔๖๒ ปีมาแลว้ มพีระราชนีิองค์หน่ึงชื่อ หตัเซปสุต 

หรอื หาตเษปเสตไดค้รองเมอืง… โปรดใหจ้ดันายพานิช คุมกระบวนสําเภาออกคา้ขายย่านทะเลแดง 

ขากลบัไดนํ้าเอาพวกไมห้อมต่างๆ ยางไมต่้างๆ เครื่องเทศบรรทุกสําเภามาเตม็ๆ ชาวอยีปิต์เคยเขา้มา

๔ มานิต  วลัลโิภดม, เล่มเดมิ หน้า ๔๖ - ๔๗ 
๕ มานิต  วลัลโิภดม, เล่มเดมิ หน้า ๑๐๖ - ๑๐๗ 

                                            



 ๔ 

คา้ขายกบัพวกทมฬิอนิเดยีใต้ ตัง้แต่สมยัดกึดําบรรพ์ พวกไมห้อม ยางไม ้เครื่องเทศนัน้ปรากฏมาแต่

โบราณดกึดําบรรพ์ว่ามอุีดมอยู่ทางแหลมอนิโดจนีบา้นเรา เมื่ออยีปิต์ลงสําเภามาค้าขายถงึอนิเดยีใต ้  

กท็ําให้เชื่อว่าอยีปิต์จะต้องมาถงึแหลมอนิโดจนี และคงต้องตดิต่อสมัพนัธก์บัไทยสมยัไทยละว้าทีเ่ป็น

ใหญ่อยู่ในแหลมอนิโดจนี อย่างน้อยกต็ัง้แต่สมยัพระนางหตัเซปสุตน้ีมาเป็นแน่"
๖
 นอกจากน้ียงัมนิียาย

ของอยีปิตห์ลายเรือ่งทีเ่หมอืนกบัของไทยเรา เช่น เรือ่งสองพีน้่อง "อะนูปกูบับายต"ี เหมอืนเรือ่งหลวชิยั 

- คาว ีของเรา  เรือ่งกลาสเีรอืแตกคลา้ยเรือ่งขนุสงิหลสาคร ในพงศาวดารเหนือ เรื่อง "สตันี" คลา้ยเรื่อง

สงัข์ทองของเรามาก  ความเหมอืนระหว่างอียปิต์กับไทยตัง้แต่นิยาย นิทาน เกี่ยวโยงไปถึงภาษา 

ถ้อยคํา ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ อย่างน่าประหลาดอศัจรรย ์แสดงว่า อียปิต์กบัไทยจะต้องได้

ตดิต่อกนัทางทะเลจนมคีวามสมัพนัธส์นิทสนมสมยัหน่ึงในยคุดกึดาํบรรพร์าว ๓๐๐๐ ปีมาแลว้14

๗
 

               จากหลกัฐานการพบเครื่องมอืเบา้หนิลูกปดั เศษลูกปดัทีแ่ตก กอ้นหนิสต่ีางๆ ลูกปดัชํารุด 

ทีถ่อดจากเบ้าทิ้งไว ้จนจบักนัเป็นพดืก็ยงัม ีแสดงว่าควนลูกปดัเป็นแหล่งผลติแน่นอน ย่านคลองท่อม

แต่เดมิคงจะกว้างขวางกว่าปจัจุบนัมาก เรอืสนิค้าจะต้องผ่านไปมาสะดวก ปญัหาอยู่ที่ว่าผู้มาตัง้หลกั

แหล่งอยู ่ณ ทีน้ี่เป็นชาตใิดอนิเดยีหรอือยีปิต์  เพราะว่าทัง้สองชาตมิคีวามสมัพนัธก์บัไทยมาแต่โบราณ

กาล อนิเดยีอยู่ใกล้ไทยมากมโีอกาสมากกว่าในการถ่ายทอดวฒันธรรม เรอืสนิค้าจากคลองท่อมย่อม

ออกทะเลได้ทัง้ ๒ ด้าน เพราะย่านน้ีเคยมกีารชุดพบซากเรอืโบราณ สมอเรอื คุณเยีย่มยง สงัขยุทธิ ์   

สุรกจิบรรหาร นกัคน้ควา้ทางโบราณคดคีนหน่ึงของภาคใตไ้ดใ้หค้วามเหน็ไวว้่า 

          "แหลมไทแผ่นดินน้ีเป็นแหล่งย่านค้าขายของพ่อค้า และเป็นที่ท่องเที่ยวเผชญิโชคจาก

อนิเดยีและในยา่นอาหรบัไดไ้ปมาหาสู่ถงึกนัอยู่แลว้ และทางดา้นตะวนัออกกม็จีนี ญวน ไปมาตดิต่อถงึ

กนัอยู ่ทีท่ราบไดเ้พราะไดพ้บหตัถกรรมโบราณวตัถุของชาตนิัน้ๆ มอีายสุมยัก่อนพุทธกาล 

          การศึกษาจากธรณีวทิยา ดนิแดนบรเิวณน้ีมลีําน้ําใหญ่จากอ่าวบ้านดอนไปทะลุจงัหวดั

กระบีไ่ด ้ในสมยัก่อนทีล่าํน้ําน้ีไมต่ืน้เขนิ ทางทะเลตะวนัตกมรีอ่งรอยลาํน้ําเก่าอยู ่๓ สาย 

          - สายที ่๑ ตามลําคลองกระบีน้่อย  ไปออกคลองอปีนักบัแม่น้ําหลวง (ตาปี) ออกอ่าวบา้น

ดอนได ้

  - สายที ่๒ เขา้ตามคลองปากาไส  ออกคลองอปีนั และแมน้ํ่าหลวงไดเ้หมอืนกนั 

               - สายที ่๓ ตามสายคลองท่อมออกคลองสนิปนุ ไปตามแมน้ํ่าหลวงเหมอืนสายที ่๑,๒ ต่อมา

ลาํน้ําตืน้เขนิ ทาํใหบ้รเิวณปลายคลองอปีนั คลองกระบีน้่อย กบัคลองปากาไส เป็นดนิดอนขึน้ เป็นการ

ปิดกัน้ใหล้าํน้ําทีก่ล่าวแลว้ตดัขาดจากกนั หมูบ่า้นทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณยอดน้ําปากคลองมชีื่อว่า บา้นปากด่าน

อยูทุ่กวนัน้ี  สายคลองท่อมกอ็ยูใ่นทาํนองเดยีวกบับรเิวณปากคลองท่อมกบัคลองสนิปุน ลําน้ําขาดออก

จากกนัที่บรเิวณเขาชวาปราบที่น่ีมซีากเมอืงเก่าอยู่  คําว่าชวาปราบมาจากคําสนัสกฤตว่า "ทางน้ํา

ส่ือสาร"๘ 

๖ กาญจนาคพนัธุ,์ “ภาพยบิเซด็อ่าน” ภูมศิาสตรว์ดัโพธิ ์(กรุงเทพฯ รวมศาสน์, ๒๕๑๖) หน้า ๔๕๑ - ๔๕๒ 
๗ เกบ็ความจาก กาญจนาคพนัธุ,์ เล่มเดมิ หน้า ๔๕๒ - ๔๕๔ 
๘ เยีย่มยง  สงัขยุทธิ ์สรุกจิบรรหาร “ชื่อบา้นและชื่อเมอืงและถอ้ยคาํสาํเนียงไทยปกัษใ์ต”้ “ราํลกึชาตไิด”้  

  หน้า ๙๓ - ๙๔ 

                                            



 ๕ 

          ชื่อเมอืงคลองท่อมเดมิจะเรยีกว่าอยา่งไรไมส่ามารถทราบได ้ในบรรดาเมอืงเท่าทีป่รากฏใน

แผนทีเ่ก่าๆ คมัภรีแ์ละบนัทกึการเดนิทางของชาตต่ิางๆ จะรวมเมอืงคลองท่อมเขา้ไปดว้ยหรอืไม่ เช◌่น                          

ขอ้ความทีป่รากฏในคมัภรีม์หานิเทศในมลินิทปญัหา ในจดหมายเหตุ ปโตเลม ีจดหมายเหตุของจนีและ

อาหรบั เป็นตน้ ชือ่เมอืงๆ หน่ึงทีเ่ป็นทีย่อมรบักนัทัว่โลก คอื ในแผนทีป่โตเลม ีคอื เมอืงตะกัว่ป่า หรอื 

ตะโกลา นัน้ พกิดัในแผนที่ก็ไม่เป็นที่แน่นอนนักเพยีงแต่บอกว่าอยู่ใต้ภูเก็ตลงไป อาจจะเป็นทุ่งตึก 

คลองท่อม หรอืเมอืงตรงักอ็าจเป็นได ้    

          อย่างไรก็ตาม ความผูกพนัของการสร้างเมอืงที่คลองท่อมน้ีมจีดหมายเหตุตํานานเมอืง

นครศรธีรรมราชทีน่่าสนใจอยู ่๒ ฉบบั คอื ฉบบัทีพ่ระเสนานุชติพบทีบ่า้นทุ่งตกึ อําเภอตะกัว่ป่า จงัหวดั

พงังา และฉบบัที่พระพไิชยเดชะพบที่วดัเวยีงสระ อําเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ขอ้ความบาง

ตอนคลา้ยคลงึกนั เล่าว่า 

          "ผูส้รา้งเมอืงตะกัว่ปา่เป็นพราหมณ์ชาวอนิเดยีชื่อ พระยาศรธีรรมโศกราช (พระนามเดมิชื่อ  

พราหมณ์มาล)ี มพีระอนุชาพระนามว่า พราหมณ์มาลา เป็นทีพ่ระยาอุปราชอพยพลงเรอืมาขึน้ทีบ่า้น 

ทุ่งตกึ เมือ่พุทธศกัราช ๑๐๐๖ สรา้งเมอืงตะกัว่ปา่ขึน้แต่ยงัไม่ทนัสําเรจ็…. กถ็ูกขา้ศกึรุกรานตเีมอืงแตก

ตอ้งอพยพหนีขา้มเขาสกมาทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ  ไดต้ัง้เมอืงชัว่คราวทีบ่า้นน้ํารอบใหน้ามเมอืง

ใหม่ว่า "เมอืงธาราวด"ี  แต่ปรากฏว่าเน่ืองจากพื้นภูมปิระเทศอยู่ในระหว่างภูเขาห้วยธารป่าดง 

ประกอบกบัพวกชาวอนิเดยีผูอ้พยพไปอยู่ไดไ้ม่นานเกดิผดิน้ําผดิอากาศ เกดิไขห้่า (อหวิาตกโรค) ขึน้

ในหมู่ผูอ้พยพอย่างรุนแรง จําเป็นตอ้งรือ้ถอนอพยพไปทางตะวนัตกเฉียงใต้ ไปตัง้เมอืงชัว่คราวขึน้อกี 

ทีเ่ชงิเขาชวาปราบ14

๙
  แต่ภูมปิระเทศแถบเขาชวาปราบกค็ลา้ยกบัทีเ่มอืงธาราวดอีกี  ไขห้่าจงึยงัไม่สงบ

ต้องเลื่อนต่อไปหาชยัภูมใิหม่ ไปได้ทีบ่้านเวยีงสระ ได้ตัง้มัน่ที่นัน่อกีหนหน่ึงแต่อยู่ไม่ได้หลายปีเพราะ

โรคภยัไขเ้จบ็…  ตอ้งรือ้ถอนไปทางฝ ัง่ทะเลตะวนัออกไปพบหาดทรายแก้วกวา้งใหญ่… ทําเลดกีว่า   

ทีต่ ัง้มาแลว้ มชียัภมูดิคีวรแก่การตัง้ราชธานี จงึตัง้มัน่ทีน่ัน่… กลายเป็นบา้นเมอืงสําคญัใหญ่โตเรยีกว่า 

เมอืงนครศรธีรรมราช มาจนตราบเท่าทุกวนัน้ี"
๑๐

 

 ในตํานานเมอืงนครศรธีรรมราชเล่าไวข้อ้ความคลา้ยๆ กนั ความว่า 

"ครัน้ต่อมาถึงกาลกําหนดที่ทํานายไว้  ให้บงัเกิดไข้ห่าขึ้นที่เมอืงหงษาวด ีผู้คนล้มตายมาก พระเจ้า   

ศรธีรรมโศกราชผูค้รองเมอืงกบัน้องชายชื่อ ธรนนท ์พาญาตวิงศ์และไพร่พลสามหมื่นคนกบัพระพุทธ   

คมัเภยีร พระพุทธสาครผูเ้ป็นอาจารย ์เดนิทางอพยพมาเจด็เดอืนเศษถงึเขาชวาปราบ กต็ัง้อยู่ ณ ทีน่ัน้

แลว้ใหส้รา้งวดัเวยีงสระถวายแก่พระอาจารยท์ัง้สอง…" 

                ท่านพระครูอาทรสงัวรกจิ  เจา้อาวาสวดัคลองท่อมไดเ้ล่าว่าบรเิวณควนลูกปดัน้ีมตีํานาน

พืน้บา้นเล่ากนัมาว่า 

                "เดมิบรเิวณน้ีเป็นเมอืง เจ้าเมอืงชื่อ ขุนสาแหระ บ้านเมอืงเต็มไปด้วยความสุขสมบูรณ์ 

พรัง่พร้อมด้วยทรพัย์สนิเงนิทอง ไม่มบุีตรชายที่จะสบืสกุลต่อไป มแีต่ลูกสาวคนสวยเพยีงคนเดยีว    

๙  อยู่ปลายคลองสนิปุน่ อาํเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี ่
๑๐ ประทุม ชุม่เพง็พนัธ ์“เมอืงคลองท่อม” เมอืงท่าสาํคญับนแหลมมลาย ูวารสารศลิปากร ฉบบัที ่๓ ปีที ่๒๕ 

    กรกฎาคม ๒๕๒๔ หน้า ๗๒ - ๗๓ 

                                            



 ๖ 

ขนุสาแหระรกัและหวงลกูสาวคนน้ีมาก พยายามอบรมสัง่สอนใหอ้ยูใ่นขนบธรรมเนียมทีด่งีามแต่ในทีสุ่ด

ลูกสาวก็ทําให้พ่อแม่เสยีใจเป็นอย่างมาก เพราะนางลอบไปได้เสยีกบัมหาดเลก็ภายในวงัขุนสาแหระ   

ผูเ้ป็นพ่อโกรธมาก ถงึกบัจบัเอาบุคคลทัง้สองขงัไวใ้ตอุ้โมงค ์ดว้ยความโกรธแคน้ขุนสาแหระสัง่ใหจุ้ดไฟ

เผาเมอืงเสยีด้วย ทรพัยส์นิต่างๆ ที่นําไปไม่ได้ใหทุ้บทําลายให้หมดสิ้น ไม่ต้องการให้เหลอืไว้สําหรบั

ใครอีกต่อไป  คนรุ่นหลงัเก็บได้ก็เป็นเพยีงชิ้นส่วนเท่านัน้ เมื่อเห็นว่าทุกสิง่ทุกอย่างมอดไหม้ไปกบั   

พระเพลงิแล้ว ขุนสาแหระก็ชกัชวนบรวิารอพยพต่อไปทางทศิตะวนัออก แต่กไ็ม่ปรากฏว่าไปตัง้เมอืง

ใหม ่ ทีใ่ด"
๑๑

 

              ปญัหาที่น่าศกึษาต่อไปคอื  บรเิวณเชงิเขาชวาปราบคอืบรเิวณใด ในปจัจุบนัเขาชวาปราบ

กบัควนลกูปดัอยูห่่างกนัประมาณ ๑๖ - ๒๐ กโิลเมตร  แต่ในสมยัก่อนลําคลองคงจะกวา้งขวางมาก เรอื

ใหญ่ๆ คงจะผ่านไปมาสะดวก      

นายประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์  ได้ให้ความเห็นในเรื่องน้ีว่า เขาชวาปราบกับควนลูกปดัมี

ความสมัพนัธก์นัดว้ยเหตุผล ๓ ประการ คอื 

"๑. เขาชวาปราบอยูใ่กลก้บัเมอืงคลองท่อมมากกว่า การเดนิทางตดิต่อทางบกทําไดไ้ม่ยาก 

และมคีลองสนิปุนเป็นเสน้ทางน้ําสําคญัทีส่ามารถเดนิทางตดิต่อกบัเมอืงเวยีงสระ ฉวาง ลานสกา และ

นครศรธีรรมราชไดส้ะดวก 

 ๒. ตามตํานานทอ้งถิน่ของเมอืงคลองท่อมทีก่ล่าวว่า เจา้เมอืงคลองท่อมมลีูกสาวสวยคน

โปรดคนหน่ึง ลูกสาวเกิดมชีู้จงึเสยีใจ โกรธมาก ได้ฆ่าลูกสาวและชายชู้แล้วฝงัรวมกบัทรพัย์สมบตัิ

มหาศาลไว้ที่ใต้ควนลูกปดั (ที่ตัง้เมอืงหรอืเมอืงท่า) เผาบ้านเมอืงพนิาศแล้วจงึอพยพเดนิทางหาย

สาบสูญไปทางทศิตะวนัออกซึ่งอาจเป็นการอพยพมาอยู่เขาชวาปราบก็ได้  บนเขาชวาปราบเป็นที่

ราบเรยีบโล่งเตยีน เชื่อกนัว่าพวกชวาเป็นผู้มาถากถางปรบัที่คลา้ยกบัจะตัง้เมอืงหรอืทําอะไรสกัอย่าง      

มผีูพ้บเศษกระเบือ้งถว้ยชามบา้ง 

 ๓. จากคลองท่อมมเีสน้ทางคมนาคมตดิต่อกบัเมอืงทีต่ ัง้อยู่ฝ ัง่ทะเลตะวนัออกได ้ คอืเดนิ

บกไปลงคลองสนิปุน (ถ้าไม่ขา้มคลองลดัผ่านย่านทุ่งใหญ่ ไปทุ่งสงหรอืฉวาง) แลว้ล่องไปตามลําน้ําไป

เวียงสระได้อย่างสะดวกมาก จากเวียงสระจึงไปฝ ัง่ทะเลตะวันออก เช่น สิชล ท่าศาลา และ

นครศรธีรรมราช ซึง่เป็นทีร่าบชายฝ ัง่ทะเลยาวเหยยีด เป็นแหล่งทีต่ ัง้ชุมชนโบราณตลอดชายฝ ัง่ทะเล 

ดว้ยเหตุผลเหล่าน้ีจงึเชื่อว่าเมอืงคลองท่อมน่าจะมคีวามสมัพนัธ์อย่างใกลช้ดิกบัเมอืงเวยีง

สระ โดยเมอืงคลองท่อมทําหน้าทีเ่ป็นท่าเรอื เป็นประตู (GATEWAY)   ทางฝ ัง่ทะเลตะวนัตก เพื่อ

นําไปสู่เมอืงเวยีงสระและพุนพนิ ทีป่ากแมน้ํ่าตาปี (แมน้ํ่าหลวง)" 
๑๒

 

               การลม่สลายของเมอืงคลองท่อมทีค่วนลูกปดั จะเป็นไปดว้ยสาเหตุขอ้ใดไม่มใีครทราบ แต่

จากหลกัฐานต่างๆ ทีพ่บในบรเิวณน้ีบ่งบอกใหท้ราบว่า เมอืงน้ีมไิดร้า้งไปตามกาลเวลา แต่เป็นการถูก

ทาํลายดว้ยสาเหตุใดสาเหตุหน่ึงเป็นแน่  จากขอ้สงัเกต 

               ๑. ถา้ขดุดนิลกึลงไปมากๆ สภาพดนิคลา้ยกบัถูกเผาหรอืถูกเพลงิไหมม้าก่อน 

๑๑ จากบนัทกึพมิพด์ดีของท่านพระครอูาทรสงัวรกจิ เจา้อาวาสวดัคลองท่อม เรื่อง ควนลกูปดั 
๑๒ ประทุม  ชุม่เพง็พนัธ ์“วารสารศลิปากร” ปีที ่๒๕  ฉบบัที ่๓ หน้า ๗๔ 

                                            



 ๗ 

               ๒. วตัถุต่างๆ ทีขุ่ดพบไม่ว่าจะเป็นลูกปดั แก้วส ีเครื่องดนิเผา เครื่องประดบั จะหาส่วนที่

สมบูรณ์ได้ยาก แมแ้ต่ขวานหนิที่พบที่ควนลูกปดัจะหกัชํารุดเกอืบทัง้สิ้น คล้ายกบัว่าเจ้าของเดมิทุบ

ทําลายก่อนอพยพหนีขา้ศกึ  บา้นเมอืงก็เผาผลาญเสยีหมดสิน้มใิหใ้ครเอาไปใช้ประโยชน์ได้อกี ขอ้น่า

สงัเกตบางหลุมทีขุ่ดพบชิน้ส่วนกําไลขนาดใหญ่จาํนวนมาก แต่ไม่สามารถนํามาต่อกนัเขา้ไดเ้ลย ถ้าจะ

นําชิ้นส่วนมาต่อกนัได้ก็มกัจะเป็นชิ้นส่วนซึ่งได้จากหลุมที่อยู่ห่างไกลออกไป  เหมอืนกับว่าเมื่อทุบ

ทาํลายแลว้นําไปทิง้คนละทศิคนละทาง 

               ท่านพระครอูาทรสงัวรกจิใหค้วามเหน็เรื่องชื่อ "คลองท่อม"  ว่าน่าจะมาจากชื่อ "คลองทุ่ม 

(ทิง้)"  หมายถงึ บา้นเมอืงทีท่ิง้รา้งเสยีหรอืทุ่มบา้นทุ่มเมอืง คลองท่อมเป็นแม่น้ําสายใหญ่ไหลผ่านควน

ลูกปดั ลําคลองคดเคีย้วมากมวีงัน้ําวนอยู่ ๒ แห่ง คอื วงัแก้มซอนกบัวงัผ ีวงัแก้มซอนน้ําลกึมาก เคย

พบซากเรอืโบราณเมือ่ปี ๒๕๐๑  ชื่อวงัน้ีแต่เดมิอาจเป็นวงัแกลง้ซ่อนกเ็ป็นได ้คอื ซ่อนสมบตัทิรพัยส์นิ

เงนิทองเอาไว ้ ส่วนวงัผกี็เป็นวงัน้ําลกึ เล่ากนัว่าถ้าจบัสตัวน้ํ์าจากวงัน้ีไปกนิเป็นอาหารจะเกดิอาเพศ

เหตุการณ์ต่างๆ  ในวงัทัง้สองมวีตัถุโบราณจมอยูม่าก เรอืบรรทุกสมบตัอิาจล่มลง ณ ทีน้ี่กเ็ป็นได ้ วงัผี

จงึเปรยีบเสมอืน "ปูโ่สมเฝ้าทรพัย"์ นัน่เอง  ซึง่ทรพัยส์มบตัเิหล่านัน้ยงัหลงเหลอืมาจนกระทัง่ทุกวนัน้ี  

               ปจัจุบนัคลองท่อมกําลงัจะถูกทอดทิง้เช่นกบัอดตี  วตัถุโบราณที่หลงเหลอืกําลงัถูกทําลาย

ครัง้สุดท้าย และในครัง้น้ีจะไม่มอีะไรเหลอืไว้ให้นักศกึษาค้นคว้าอกีเลยเพราะลูกหลานไทยกําลงัขาย

อดตีของตนไปสู่มอืพ่อคา้ แมแ้ต่ "ปูโ่สมเฝ้าทรพัย"์ กไ็มส่ามารถจะพทิกัษ์ทรพัยส์นิเหล่าน้ีไวไ้ด ้

กระบีใ่นอาณาจกัรนครศรีธรรมราช 

               ชุมชนนครศรธีรรมราช ณ หาดทรายแก้วจะมมีาตัง้แต่เมื่อใดไม่ปรากฏหลกัฐานเด่นชดั 

ทราบแต่เพยีงในตํานานเมอืงนครศรธีรรมราชว่า  พระยาศรธีรรมโศกราชเป็นผูส้รา้งเมอืงน้ีและปรากฏ

ชื่อในคมัภรี์มหานิเทศตสิ�สเมต�เตย�ยสูตร เรยีกเมอืงน้ีว่า "ตามพรลงิค์" หรอื ตม�พลงิ�คม

�" ในจดหมายเหตุจนีของหลวงจนีอีจ้งิ เรยีกว่า "ตัง้มาหลงิ" 

เมื่อได้จดัการปกครองมัน่คงแล้ว ขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางไปโดยรอบ      

ดงัปรากฏในปมูโหรว่า มเีมอืง 12 นักษตัร ใชร้ปูสตัวต่์างๆ เป็นตราประจาํเมอืงขึน้ต่อนครศรธีรรมราช

โดยตรง คอื 

๑. เมอืงสายบุร ี  ตราหนู 

๒. เมอืงปตัตานี  ตราววั 

๓. เมอืงกะลนัตนั  ตราเสอื 

๔. เมอืงปะหงั  ตรากระต่าย 

๕. เมอืงไทรบุร ี  ตรางใูหญ่ 

๖. เมอืงพทัลงุ  ตรางเูลก็ 

๗. เมอืงตรงั  ตรามา้ 

๘. เมอืงชุมพร  ตราแพะ 

๙. เมอืงบนัไทยสมอ  ตราลงิ 



 ๘ 

             ๑๐. เมอืงสะอุเลา (สงขลา)  ตราไก่ 

      ๑๑. เมอืงตะกัว่ปา่,ถลาง ตราหมา 

      ๑๒. เมอืงกระ (บุร)ี  ตราหม ู

               นักคน้ควา้ทางโบราณคดใีหค้วามเหน็ว่า เมอืงกระบีน่ัน้มไิด้เป็นเมอืงใหม่เลย มสีภาพเป็น

บา้นเมอืงแลว้ตัง้แต่ พ.ศ.๙๐๐ เป็นยา่นปากน้ําสาํคญัไปสู่สุราษฎรธ์านีได ้ และเมอืงกระบีใ่นสมยั   มหา
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๑๓
 กเ็ป็นเมอืง ๑๒ นกัษตัร ชื่อว่า "บนัไทยสมอ" หรอื "ปนัทา้ยหมอ"  ใชต้ราลงิ    คํา

ว่า "กระบี"่  ไม่ใช่คําใหม่แต่มมีานานแล้ว เช่น คลองกระบี่ใหญ่ กระบี่น้อย เมอืงปากาไส คําว่า        

"ปากา" แปลว่า "กระบี"่ คอื ดาบ 

      การไดช้ื่อว่า    "บนัไทยสมอ"   นัน้เป็นคาํเรยีกเพีย้นมาจากชื่อบา้นเมอืงทีต่ ัง้ขึน้จากสภาพ  

ความเป็นอยูข่องทอ้งถิน่ภาษาไทยปกัษ์ใต ้ในจงัหวดักระบีม่บีา้นหน่ึงชื่อ "บา้นไสไทย" คําว่า "ไส" เป็น

คําเรยีกชื่อแหล่งบ้าน ที่อยู่ ทีท่ํากนิ ซึ่งหกัรา้งถางพงในการเพาะปลูกหรอืทําไร่มาแล้ว ต่อจากบ้าน   

ไสไทยมบีงึใหญ่เรยีกกนัว่า "หนองเล" ต่อจากนัน้ไปเรยีกว่า "บ้านในสระ" คําว่า "สมอ" คอื น้ําเต็ม   

ปริม่สระ ทัง้น้ีเป็นคาํไทยปกัษ์ใต ้บา้น (ไส) ไทยส(ระ)มอ เหน็ว่า บา้นเป็น "บนั" เพราะพูดเสยีงหว้นไป 

แลว้ "ไส" ขาดตกไป เป็น "บนัไทย" และ "บนั" คอื เมอืงทีอ่ยู,่ ทีส่ํานัก เมื่อเป็น บนัไทยสมอ คอื "บา้น

ไทยทีม่สีระน้ํามอปริม่"
๑๔

 

การทีน่กัคน้ควา้เหล่าน้ีใหค้วามเหน็ว่ากระบีเ่ป็นบา้นเมอืงแลว้มาตัง้แต่ พ.ศ.๙๐๐ นัน้ คงจะ

พิจารณาจากหลักฐานต่างๆ ที่ค้นพบ เช่น หลักฐานจากควนลูกปดัก็ดี พระพุทธรูป พระพิมพ ์         

รูปปฏิมากรรมอื่นๆ ที่พบตามถํ้าต่างๆ ในจงัหวดักระบี่มมีากมาย ชาวกระบี่หลายท่านที่ค้นพบรูป

ปฏมิากรรมต่างๆ ที่นํามาเก็บรกัษาไว้เป็นส่วนตวั ที่พบมากได้แก่ รูปฤาษีสรา้งด้วยโลหะ ส่วนพระ

พมิพ์นัน้มกัจะเป็นพระพมิพ์ดินดบิเป็นแบบคุปตะ  ก็เข้าเค้ากบัหลกัฐานที่ว่า ในศตวรรษที่ ๔ แห่ง    

ครสิตกาล (ราว พ.ศ. ๙๐๐) งานออกแสวงหาดนิแดนเพื่อตัง้บา้นเมอืงของชาตอินิเดยีไดเ้ป็นไปอย่าง

กวา้งขวางทัว่ดนิแดนสุวรรณภมู ิ

ในราว พ.ศ. ๑๐๐๐ เป็นทีเ่ชื่อไดว้่า พวกอนิเดยีทางบรเิวณปากน้ําคงคาได้มายงัสุวรรณ

ทวปี เพราะปรากฏว่าพระพุทธรูปแบบคุปตะมอียู่ทัว่ไปตลอดแหลมมลาย ูเกดิอาณาจกัรต่างๆ ขึน้มา

มากมาย พวกน้ีได้นําเอานักบวช ช่างปฏมิากรรมมาด้วย อนัเป็นเหตุให้เกดิพระพุทธรูป เทวรูป และ 

รูปปฏิมากรรมอื่นๆ ส่วนสภาพเมอืงเล็กๆ ในสมยัก่อนคงไม่มีสิ่งก่อสร้างที่ถาวร นอกจากใช้วสัดุ

พืน้เมอืง จงึไมค่่อยจะเหลอืหลกัฐานอะไรมากมายในดา้นการก่อสรา้ง 

บทบาททางการเมอืงของกระบีใ่นประวตัศิาสตรไ์ม่มอีะไรมากนัก ทัง้น้ีเพราะผนวกอยู่กบั

อาณาจกัรนครศรธีรรมราชมาตลอดจนถึงสมยักรุงรตันโกสนิทร์  จากการแสวงหาดนิแดนของชาว

๑๓ คาํว่ามหาอาณาจกัรดนิแดง หรอื ตามพรลงิค ์ธรรมธาส พานิช ใหค้วามเหน็ว่า หมายถงึคาํไทยว่า “ไขแ่ดง” คน 

    ไทยภาคใตต้ัง้ชื่อเดก็เล่นๆ วา่ นายไข,่ นายไขแ่ดง, นายไขด่าํ, และไม่ถอืว่าเป็นคาํหยาบ นายไขแ่ดงเมื่อขึน้เสวย 

    ราชยจ์งึมพีระนามว่า “ทา้วไขแ่ดง” และกลายเป็นชื่อนครน้ีตัง้แต่ราว พ.ศ. ๙๐๐ - ๑๘๐๐ คอื ประมาณ พนัปี 
๑๔  เยีย่มยง สงัขยทุธิ ์สรุกจิบรรหาร, “ชื่อบา้นชื่อเมอืงและถอ้ยคาํสาํเนียงภาษาไทยปกัษ์ใต ้“ราํลกึชาตไิด ้ 

     หน้า ๑๔๕ - ๑๔๖ 

                                            



 ๙ 

อนิเดยี ซึ่งต่อมาทําใหอ้าณาจกัรนครศรธีรรมราชต้องประสบศกึใหญ่ทีต่้องเดอืดรอ้นกนัทัว่ไป คอื เมื่อ

ราเชนทรโ์จฬะกษตัรยิอ์นิเดยีใตย้กทพัมาตแีหลมไทเมือ่ พ.ศ. ๑๕๖๗ อาณาจกัรไทยทางใต้ คอื  อา2 5ณ 2 5า

จกัรตามพรลงิคห์รอืเมอืงนครศรธีรรมราชตอ้งตกเป็นประเทศราชของเป็นเวลาถงึ ๒๐ ปี กล่าวกนัว่าใน

ด้านฝ ัง่ทะเลตะวนัตกน้ี พวกอนิเดยีได้ยดึเอาเกาะศรบีอยาและเขาชวาปราบเป็นแหล่งที่ตัง้ ฐานทพั 

เพราะเป็นจดุยทุธศาสตรท์ีส่าํคญัทีจ่ะเขา้โจมตเีมอืงทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงไดส้ะดวก นครศรธีรรมราชไดห้ลุดพน้

จากอํานาจการปกครองของอินเดียเมื่อ พ.ศ. ๑๕๘๗ ในสมัยอาณาจกัรศรีวิชัยเรืองอํานาจ

นครศรธีรรมราชกเ็ป็นรฐัของอาณาจกัรศรวีชิยั เมื่อศรวีชิยัเสื่อมอาณาจกัรนครศรธีรรมราชก็เป็นอสิระ

จนกระทัง่ถงึสมยัไทยรวมไทย 

พระภทัรศีลสงัวร (ช่วง อต�ถเวท)ี นักค้นคว้าทางโบราณคดเีมอืงใต้อีกท่านหน่ึงให้

ความเหน็เรือ่งการรวมชาตไิทยไวว้่า 

              "เริม่ด้วยอาณาจกัรอู่ทองตอีาณาจกัรศริธิรรมพ่าย อาณาจกัรสุโขทยัตอีาณาจกัรอู่ทองพ่าย 

อาณาจกัรศริธิรรมไม่ยอมอ่อนน้อม อาณาจกัรสุโขทยัรวมกําลงัอู่ทองยกลงมาตอีาณาจกัรศริธิรรมพ่าย 

พ.ศ. ๑๘๒๓ ท่านบณัฑติแต่งประวตัศิาสตรไ์ทยไม่เคยรูเ้รื่องไทยใต้ กจ็บัเอาเหตุทีพ่่อขุนรามคําแหง

กรฑีาทพัลงมาตอีาณาจกัรศริธิรรมไดต้อนน้ีว่า คนไทยลงมาครอบครองแหลมไทยตอนใต้ในระยะเวลา

กาลน้ีเสยี ก่อนจากน้ีคนทีอ่ยู่ในแหลมไทยตอนใต้เป็นแขกอนิเดยี มอญ เขมร มลาย ูเขาครอบครองอยู ่

เป็นอนัว่าสุดแลว้แต่ท่านบณัฑติจะเดาสวดเอา ตามทีจ่รงิทีถู่กนัน้ตอนระยะกาล พ.ศ.๑๘๒๓ เป็นเวลาที่

ชนเผา่เชือ้ชาตไิทยเกดิความรูส้กึว่าจะตอ้งรวมพวกตัง้เป็นประเทศชาตเิพื่อความทรงอยู่ ดงัทีเ่ราทุกคน

รบัมรดกคอืประเทศชาตอิยูบ่ดัน้ี คนไทยไดม้อียูป่ระจาํถิน่ในแหลมไทยตอนใตม้าเป็นพนัๆ ปีแลว้      ผู้

แต่งประวตัิศาสตร์ไทยถ้าเทยีบกบัการเล่นการพนันแล้ว แพ้จนกระทัง่กะถงึยกตายายให้เพื่อนหมด 

ตอนระยะกาลน้ีเป็นเวลาที่ไทย ๓ เส้า คือ อาณาจกัรสุโขทยั อาณาจกัรอู่ทอง อาณาจกัรศิรธิรรม 

รวมกนัเป็นเอกภาพ คอื เป็นไทยพวกเดยีวกนั…"
๑๕

 

สมยักรงุศรีอยธุยา 

               ดงักล่าวมาแลว้ว่าดนิแดนทีเ่ป็นจงัหวดักระบีใ่นปจัจุบนัขึน้อยู่กบัอาณาจกัรนครศรธีรรมราช 

หรอื "ตามพรลงิค"์ ซึง่อาณาจกัรเขตกวา้งขวางทัง้สองฟากฝ ัง่ทะเล ดงัน้ี 

     "ทศิเหนือจดเมอืงมลวิลัยใ์นจงัหวดัมะรดิของประเทศพมา่และจงัหวดัชุมพร 

               ทศิตะวนัออก จดทะเลอ่าวไทย 

      ทศิตะวนัตก จดช่องมะละกาและทะเลอนัดามนั 

               ทศิใตจ้ดเมอืงปตัตานี (ลงักาสุกะ) และเมอืงไทรบุร ี(เกดาห)์"
๑๖

 

              อาณาเขตของนครศรธีรรมราชน้ีไมแ่น่นอนตายตวั เปลีย่นแปลงไปตามยคุตามสมยั บทบาท

ทางการเมอืงของกระบีใ่นยุคกรุงศรอียุธยานัน้ไม่ม ีเพราะจะเป็นบทบาทของเมอืงนครศรธีรรมราชใน

๑๕ ภทัรศลีสงัวร, พระ ราํลกึชาตไิด ้(พมิพแ์จกในการบาํเพญ็กุศลฉลองอายุครบ ๖๐ ปี  ๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๐๖)    

    หน้า ๔๔ - ๔๕ 
๑๖ ประทุม  ชุ่มเพง็พนัธ ์“อาณาจกัรนครศรธีรรมราช” โบราณคด ีฉบบัที ่๓ ปีที ่๖ พฤษภาคม ๒๕๑๙ หน้า ๔๗ - ๔๘ 

                                            



 ๑๐ 

สมยัพระรามาธบิด ีที ่๑ นครศรธีรรมราชอยู่ในฐานะ "เมอืงประเทศราช" หรอื "เมอืงพระยามหานคร" 

ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการไปยงักรุงศรอียุธยา ประชากรของหวัเมืองปกัษ์ใต้ครัง้นัน้ก็คงจะไม่

มากมายนักเพราะปรากฏว่าในสมยัพระราเมศวรไดม้กีารกวาดต้อนครวัเรอืนทางเชยีงใหม่มาไวท้ีเ่มอืง

นครศรธีรรมราชและหวัเมอืงใกลเ้คยีง 

               ในสมยัพระบรมไตรโลกนาถ  นครศรธีรรมราชไดเ้ปลีย่นฐานะจากหวัเมอืงพระยามหานคร

มาเป็นหวัเมอืงเอก ใหเ้จา้เมอืงได้รบับรรดาศกัดิเ์ป็นเจา้พระยานครศรธีรรมราช จากความไม่สงบทาง

การเมอืงทาํใหเ้มอืงนครศรธีรรมราชเป็นกบฏต่อกรุงศรอียุธยา ๒ ครัง้ คอื ในสมยัพระเจา้ปราสาททอง

และสมยัพระเพทราชาเมือ่ทางอยธุยาปราบนครศรธีรรมราชไดก้ไ็มสู่จ้ะวางใจเมอืงนครมากนัก เจา้เมอืง

นครจงึถูกลดฐานะลงมาเป็น "ผูร้ ัง้เมอืง"  อยู่ระยะหน่ึง ต่อมาสมยัพระเจา้บรมโกษฐท์รงเลง็เหน็ว่าเมอืง

นครเป็นเมอืงใหญ่ที่มบีทบาทควบคุมหวัเมอืงทางปกัษ์ใต้อยู่ เหน็ควรแต่งตัง้ระหว่างเมอืงนครกบักรุง

ศรีอยุธยามาสิ้นสุดลงเมื่อ เสียกรุงครัง้ที่  ๒ เจ้า เมืองนครก็ตั ้งตัว เ ป็นใหญ่ในนาม "ชุมนุม                 

เจา้นครศรธีรรมราช" 

    เมอืงกระบี่ในยุคน้ีเป็นเพยีงชุมชนเลก็ๆ ที่มปีระชาชนอาศยัอยู่กระจดักระจายทัว่ไป พื้นที่

ส่วนใหญ่ยงัเป็นปา่ดงทีเ่ตม็ไปดว้ยสงิสาราสตัวอ์ยูม่ากมาย รวมอยูใ่นอาณาเขตเมอืงนครศรธีรรมราช 

สมยักรงุธนบรีุ 

            เมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีกู้อิสรภาพและตัง้กรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงแล้ว ได้ยกทัพไป

ปราบปรามชุมนุมต่างๆ ทัง้ตัง้ตวัเป็นใหญ่ และโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระยาจกัร ี(แขก), พระยายมราช, พระ

ยาศรพีพิฒัน์, พระยาเพชรบุร ียกทพัมาตชุีมนุมเจา้นครดว้ยเกรงว่าจะเกดิความยุ่งยากภายหลงั เพราะ

ภาคใตพ้รกัพรอ้มไปดว้ยผูค้นและเสบยีงอาหาร และอาณาเขตตดิทะเลพอจะหาอาวุธไดง้่าย เมือ่ปราบ

เมอืงนครไดแ้ลว้โปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระเจา้หลานเธอเจา้นราสุรวิงคม์าครองตําแหน่งและยกฐานะเมอืงนคร

เป็นประเทศราชมอีํานาจปกครองหวัเมอืงมลายแูละหวัเมอืงชายทะเลหน้านอกทัง้หมด 

           เมื่อเจา้นราสุรวิงคถ์งึแก่พลิาลยัแลว้ พระเจา้กรุงธนจงึแต่งตัง้ใหเ้จา้พระยานคร (หนู) ซึ่ง

เขา้มารบัราชการในกรุงธนบุรใีห้ไปครองนครตามเดมิ  ความสมัพนัธ์ระหว่างเมอืงนครกบักรุงธนบุรี

เป็นไปอยา่งราบรืน่จนสิน้สมยั     

 กระบีใ่นสมยัน้ีกย็งัเป็นชุมนุมยอ่ยๆ อยูเ่ช่นเดมิผนวกอยูก่บัเมอืงนครศรธีรรมราชตลอดมา 

เมอืงกระบี่ที่มอีาณาเขตเป็นของตนเองจรงิๆ ก็ในราวสมยัพระพุทธเลศิหล้านภาลยั ที่ชุมชนแห่งน้ีม ี   

ผูค้นเขา้มาอาศยัมากขึน้และกลายเป็นแขวงเมอืงปกาสยั ดงัจะไดก้ล่าวต่อไป 

กระบีส่มยักรงุรตันโกสินทร ์

                    แขวงเมืองปกาไส 

 ตามประวตักิล่าวว่าเมอืงกระบีแ่ต่เดมิเรยีกว่า "เมอืงกาไส" หรอื "แขวงเมอืงปกาไส" ขึน้

ต่อเมอืงนครศรธีรรมราช แขวงเมอืงปกาไสน้ีเกดิเป็นชุมชนขึน้จากเจา้เมอืงนครศรธีรรมราช โปรดให้

พระปลดัเมอืงมาตัง้เพนียดจบัช้างเพื่อส่งไปเมอืงนคร กระบี่ในสมยันัน้คงจะเต็มไปด้วยป่าทกึอุดมไป

ดว้ยสตัวป์า่นานาชนิด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชา้งซึง่มอียู่เป็นจาํนวนมาก  ชา้งนอกจากจะจบัมาเพื่อใชง้าน



 ๑๑ 

แล้วยงัส่งไปจําหน่ายต่างประเทศอีกด้วย ท่าเรือที่สําคญัในการส่งช้างไปขายต่างประเทศ ได้แก่     

เมอืงตรงั 

 นายมานิต  วลัลิโภดม  กล่าวถงึเสน้ทางสายน้ีไวว้่า 

"เรอืสนิคา้ยอ่มขึน้ล่องตามลาํน้ําถงึเมอืงตรงัยคุแรกหรอืยคุกรงุธานีไดส้ะดวกสบาย จากนัน้

ขนถ่ายสนิคา้ขึน้บกแลว้ลําเลยีงไปดว้ยกําลงัสตัว ์เช่น ชา้ง หรอืลอ้เลื่อนเดนิทางไปยงัหมู่บา้น (ทะ) เล 

ในอําเภอทุ่งสง แลว้ขนถ่ายลงเรอืทีค่ลองสนิปนูล่องเขา้แมน้ํ่าหลวงไปยงัอ่าวบา้นดอน นําขึน้บรรทุกเรอื

สําเภาที่ค้าขายทางทะเลจีนและโดยทํานองเดียวกันขนถ่ายจากอ่าวบ้านดอนไปปากน้ําตรงัทาง

มหาสมทุรอนิเดยี หากไมล่งเรอืทีค่ลองสนิปนูจะลาํเลยีงทางบกผ่านทุ่งสง - ร่อนพบิูลย ์ไปชายฝ ัง่    เป

รเิมาลาอันภายหลงัต่อมาเป็นที่ตัง้เมอืงนครศรธีรรมราชก็ได้ ทางสายน้ีข้าพเจ้าเรยีกว่า "เส้นทาง

เจา้พระยานครคา้ชา้ง" กเ็ป็นทีรู่จ้กักนัด…ี"
๑๗

 

เสน้ทางอกีสายหน่ึงทีเ่ชื่อกนัว่าเป็นทางคา้ขายโบราณ ไดแ้ก่ บรเิวณอําเภออ่าวลกึไปออก

แม่น้ําตาปีได้เช่นกัน ทางน้ีแต่เดมิเรยีกกนัว่า "ปากพนม" ท้องที่ปากพนมนัน้ ในหนังสือประชุม

พงศาวดาร เล่ม ๒ กล่าวว่า 

"ทอ้งทีป่ากพนมขา้งฝ่ายใต้ลงไปต่อกบัเมอืงกาญจนดฐิเทยีมคลองบางจาก ปากคลองบาง

จากลงไปขา้งใตน้ํ้าเป็นทีเ่มอืงกาญจนดฐิ อําเภอขวญั คลองบางจากระยะกบับา้นวงัตาขุนไปหน่อยหน่ึง

ฝ่ายข้างเหนือน้ําตามลําคลองศกขึ้นไปเพียงคลองขนายฤาษี ปลายคลองขนายฤาษีไปจดภูเขาศก 

ปลายภูเขาศกข้างหวันอนเป็นที่เมอืงตะกัว่ป่า อําเภอขุนภกัดีคงคา ปากภูเขาศกข้างใต้สตีนเป็น        

ทีพ่นม.."
๑๘

 

บรเิวณดงักล่าวน้ีเป็นส่วนหน่ึงของอําเภอปากลาว จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ซึง่ต่อมาเมื่อมกีาร

ปกัปนัเขตจงัหวดัเป็นที่แน่นอนภายหลงัได้รวมเอาท้องที่ปากลาวบางส่วนมาขึน้กบัจงัหวดักระบี่ คอื 

อําเภออ่าวลกึและอําเภอปลายพระยาในปจัจุบนั แต่เดมิเรอืที่แล่นจะมาจอดทีบ่า้นปากลาว แลว้ตรงไป

ยงับา้นปากพนมซึง่เป็นจดุรวมของคลอง ๒ สาย คอื คลองลกึและคลองพนม ขา้มลําคลองผ่านไปหลาย

ตําบลล่องไปตามแม่น้ําพุมดวงไปออกแม่น้ําตาปีทีอ่่าวบ้านดอน เสน้ทางตดัขา้มแหลมมลายสูายน้ีอาจ

เดนิบกไดโ้ดยสะดวกตลอด เพราะเป็นเสน้ทางเดนิกนัมาก่อน การเดนิทพัขา้มแหลมและการเดนิทางไป

ตรวจราชการหวัเมอืงฝา่ยใตข้องเจา้นายฝ่ายปกครองสมยัก่อนกใ็ชเ้สน้ทางน้ี 

สาํหรบัเจา้พระยานครทีม่ชีื่อเสยีงมากในเรื่องการปกครอง การทูตและการคา้ของเมอืงนคร

นัน้ ไดแ้ก่ เจา้พระยานครศรธีรรมราช (น้อย) ซึง่ปกครองเมอืงนครประมาณปี พ.ศ.๒๓๕๔ ตรงกบัสมยั

พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั สนันิษฐานว่าชุมชนของพระปลดัเมอืงที่มาตัง้เพนียดจบัช้าง

คงจะเกดิขึน้ในช่วงระยะน้ี กจิการคา้ชา้งของเจา้พระยานครฯ คงจะก้าวหน้ามาก เพราะสามารถต่อเรอื

ขนาดใหญ่ได ้ตามประวตักิล่าวว่า 

"เจา้พระยานครศรธีรรมราช (น้อย) มคีวามเชีย่วชาญในการต่อเรอืมาก คอื ไดต่้อเรอืกําป ัน่

หลวงสําหรบับรรทุกช้างไปขายต่างประเทศ ทําใหป้ระเทศชาตมิรีายไดม้าก และทีส่ําคญัคอื ได้ต่อเรอื

๑๗ มานิต  วลัลโิภดม, สวุรรณภูมอิยู่ทีไ่หน  หน้า ๔๘ - ๔๙ 
๑๘ คุรุสภา, ประชุมพงศาวดาร เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ ศกึษาภณัฑพ์าณิชย,์ ๒๕๐๖) หน้า ๒๖๑ 

                                            



 ๑๒ 

รบขนาดย่อมไปจนถึงเรอืรบขนาดใหญ่ที่ต้องใช้กรรเชยีง ๒ ชัน้ เรอืรบที่ต่อก็มขีนาดใหญ่กว่าที่เคย

ปรากฏมาก่อน  เจา้พระยานคร (น้อย) ไดต่้อเรอืรบและเรอืลาดตระเวนเหล่าน้ีทีเ่มอืงตรงัและเมอืงสตูล

เมือ่ พ.ศ.๒๓๕๒ - ๒๓๕๔ ครัง้หน่ึง อกีครัง้หน่ึงใน พ.ศ.๒๓๖๔ - ๒๓๖๖ ไดต่้อเรอืรบถงึ ๑๕๐ ลาํ.."
๑๙

 

คณะของพระปลดัไดม้าตัง้เพนียดจบัชา้งอยู่เป็นเวลานาน ผูค้นกอ็พยพตามเขา้ไปตัง้หลกั

แหล่งหกัรา้งถางพงมากขึน้จนกลายเป็นชุมชนใหญ่ ซึง่ต่อมาไดย้กฐานะขึน้เมอืงน้อยๆ เรยีกว่า "แขวง

เมอืงกาไส" หรอื "ปกาไส"
๒๐

 

จากปกาไสถึงกระบี ่

              ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๑๕  ตรงกบัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั ทรง

พจิารณาเหน็ว่าแขวงเมอืงปกาไสมผีู้คนมากขึน้ มคีวามเจรญิพอสมควรที่จะยกฐานะเป็นเมอืงได้ จงึ

โปรดฯ ใหย้กเป็นเมอืงหรอืจงัหวดั ชื่อว่า "กระบี"่ ในครัง้แรกม ี๔ อําเภอ  คอื  

       ๑. อําเภอปากลาว  (เดมิขึน้อยูก่บัจงัหวดัสุราษฎรธ์านี     ปจัจบุนัอยูใ่นเขตตําบลนาเหนือ  

อําเภออ่าวลกึ) 

 ๒. อําเภอคลองพน 

 ๓. อําเภอเกาะลนัตา 

 ๔. อําเภอเมอืง 

ซึ่งอําเภอน้ีต่อมาได้เปลี่ยนแปลงอีกครัง้หน่ึง คอื จากอําเภอปากลาว เป็นอําเภออ่าวลกึ จากอําเภอ

คลองพนเป็นอําเภอคลองท่อม ตัง้ศาลากลางซึ่งเป็นที่ทําการรฐับาลที่บ้านตลาดเก่า ตําบลกระบี่ใหญ่ 

แต่โดยฐานะของเมอืงยงัคงเป็นเมอืงออกขึ้นอยู่กับเมอืงนครศรธีรรมราช โดยมหีลวงเทพเสนาเป็น   

เจ้าเมืองคนแรก ต่อมาอีก ๓ ปี คือ พ.ศ.๒๔๑๘ โปรดฯ ให้เมืองกระบี่เป็นเมืองจตัวาขึ้นตรงต่อ

กรงุเทพมหานคร 

                ในปี พ.ศ.๒๔๔๓ พระยาคงคาธาราธบิด ีครัง้ยงัมบีรรดาศกัดิเ์ป็น "พระพนธพิยุหสงคราม" 

ไดย้า้ยเมอืงมาตัง้ ณ  ตําบลปากน้ํา คอื ตวัจงัหวดัในปจัจุบนั ความเจรญิเตบิโตของเมอืงเป็นไปอย่าง

ล่าชา้มาก จะเป็นดว้ยมทีรพัยากรน้อยไปกเ็ป็นได ้ สมเดจ็พระมหาธรีราชเจา้ไดท้รงพระราชนิพนธไ์วใ้น

จดหมายเหตุเมือ่คราวเสดจ็ประพาสเมอืงกระบี ่เมือ่ พ.ศ.๒๔๕๒ ตอนหน่ึงว่า 

       "ครัน้เวลา ๔ โมงเศษ เรอืทอดสมอทีห่น้าจวน พระแกว้โกรพ ผูว้่าราชการเมอืงกระบีไ่ดล้ง

ไปเฝ้าในเรอื เชญิเสดจ็ขึน้บก เสดจ็ไปขึน้ที่ตะพานเจ้าฟ้า ซึ่งสมเดจ็เจา้ฟ้ากรมขุนลพบุรรีาเมศวรไ์ด้

ประทานนามไว้ข้าราชการเฝ้าแล้ว ได้เลยเสด็จทอดพระเนตรสถานที่ราชการต่างๆ ซึ่งทําเป็นที่ใช ้    

ชัว่คราวทัง้สิ้น เรอืนจาํตามบรรดาทีเ่คยเหน็มาแล้วยงัไม่เหน็แห่งใดทีรู่ปร่างเป็นคุกน้อยเท่าเรอืนจําที่

เมอืงกระบีน้ี่เลย อยา่ว่าแต่กําแพงแมแ้ต่รัว้กไ็มม่ลีอ้ม แต่ถงึเช่นนัน้กเ็หน็จะไม่ทําใหผู้ท้ ีต่้องไปถูกขงัอยู่

๑๙ วเิชยีร ณ นคร และคณะ, นครศรธีรรมราช (กรุงเทพฯ โรงพมิพอ์กัษรสมัพนัธ,์ ๒๕๒๑) หน้า ๓๖๓ - ๓๖๔ 
๒๐ สงัเกตคาํว่าปกาไส มกีารเขยีนลกัลัน่กนัหลายแบบ เป็นตน้ว่า ปกาไส ปกาสยั ปากาสยั หรอื ปกาไสย นัน้ เพราะ 

    ผูเ้ขยีนไดค้งตวัสะกดไวต้ามตน้ฉบบัเดมิทีไ่ดค้ดัลอกขอ้ความมาทุกประการ แต่คาํทีใ่ชเ้ขยีนเป็นภาษาราชการใน 

    ปจัจุบนันัน้ สะกดว่า ปกาสยั เป็นตําบลขึน้อยู่กบัอาํเภอเมอืงกระบี ่

                                            



 ๑๓ 

ในนัน้รูส้กึเป็นคุกน้อยลงเลย ทีต่ ัง้เมอืงอยู่เดีย๋วน้ีเรยีกว่า ตําบลบา้นปากน้ํา เมอืงอยู่บนเนินรมิน้ํา ทีอ่ยู่

ขา้งจะแจง้อยูส่กัหน่อย ตลาดกเ็หีย่วเหลอืทีจ่ะเหีย่ว…"
๒๑ 

คาํว่า "กระบี"่   

ตราประจําจงัหวดัของกระบีเ่ป็นรปูภูเขาและมดีาบไขว ้ตามความหมาย "กระบี"่ คอื ดาบ 

แต◌่อย่างไรกต็ามชื่อบา้นนามเมอืงเกอืบทุกแห่งมกัจะมแีหล่งทีม่า หรอืไม่กม็กัจะมนิีทานปรมัปราของ

พื้นเมอืงเข้ามาประกอบอยู่เสมอ ผู้แต่งอาจจะแต่งขึ้นภายหลงัเพื่อให้สอดคล้องกบัสถานที่ก็เป็นได ้

สําหรบัสถานที่ในจงัหวัดกระบี่ก็มตีํานานเก่าเล่ากันอยู่มากมาย  จึงของยกเอานิทานท้องถิ่นที่มี

ความสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบัชื่อกระบีม่าบนัทกึลงไวส้กั ๒ เรือ่ง ดงัน้ี 

ตาํนานอ่าวพระนาง 

กาลครัง้หน่ึงยงัมหีมู่บา้นใหญ่ ๒ หมูบ่า้น ตัง้อยู่รมิฝ ัง่ทะเล บา้นหน่ึงมหีวัหน้าชื่อ ตายมดงึ 

เมยีชื่อ ยายราํพงึ อกีบา้นหน่ึงหวัหน้าชื่อ ตาวาปราบ เมยีชื่อ บามยั มลีูกชายชื่อ "บุญ" ทัง้สองหมู่บา้น

เป็นอรต่ิอกนั 

ยายรําพึงนัน้อยากจะได้ลูกสาวไว้เชยชมสกัคนหน่ึง  จึงไปบนบานศาลกล่าว ร้อนถึง

พญานาคผูเ้ป็นเจา้รกัษาทองทะเลมาบนัดาลใหย้ายราํพงึมลีูกสาวไดส้มปรารถนา แต่มขีอ้แมว้่าเมื่อนาง

เป็นสาวแล้วจะต้องให้แต่งงานกบัลูกชายของตนซึ่งมกัแปลงกายเป็นมนุษย์ขึน้มาท่องเที่ยวอยู่เสมอ 

สองตายายกร็บัสญัญา หลงัจากนัน้ไมน่านยายราํพงึ กไ็ดล้กูสาวสมใจใหช้ื่อว่า "นาง" 

ต่อมาเมือ่ลกูๆ โตขึน้เป็นหนุ่มสาว บุญซึง่เป็นลูกชายของตาวาปราบกไ็ปรกัชอบกบั "นาง" 

อ้อนวอนใหต้าวาปราบไปขอคนืดกีบัตายมดงึ และขอให ้"นาง" ไดแ้ต่งงานกบั "บุญ" ดว้ยความรกัลูก 

ตาวาปราบยอมลดทฐิไิปขอนาง  ลูกสาวตายมดงึ ฝ่ายตายมดงึกอ็ยากจะใหล้กูสาวแต่งงานเป็นฝ ัง่เป็น

ฝาไปเสยีท ีจงึตกลงยกลกูสาวให ้โดยลมืสญัญาทีใ่หไ้วก้บัพญานาค 

เมือ่วนัแต่งงานมาถงึฝา่ยเจา้บ่าวกจ็ดักระบวนขนัหมากยาวเหยยีดมาทางชายทะเล นําโดย

ตาวาปราบสะพายดาบไวบ้นบ่าทัง้ซา้ยขวาเล่มหน่ึงใหญ่เล่มหน่ึงเลก็ ในขณะทีง่านกําลงัดําเนินไปดว้ย

ความสนุกสนานนัน้ เหตุการณ์ที่ไม่มใีครคาดคดิกเ็กดิขึน้ พญานาคทีแ่ปลงกายมาเป็นมนุษยก์็เขา้แย่ง

ชงิเจา้สาว เกดิววิาทฆ่าฟนักนัขึน้ ตายมดงึเหน็ท่าไม่ดกีพ็านางหนีไป ตาวาปราบเหน็เขา้กโ็กรธ จงึดงึ

ดาบเล่มใหญ่ขวา้งไปหมายจะฆ่าตายมดงึแต่ไม่ถูก ดาบไปตกอยู่ ณ ทีแ่ห่งหน่ึงจงึดงึดาบเล่มเลก็ขวา้ง

ไปอกี ปรากฏว่าพลาดไปตกอยูใ่นทีอ่กีแห่งหน่ึง 

หลงัจากที่มกีารฆ่าฟนักนัอย่างดุเดอืดนัน้ รอ้นถงึพระฤาษซีึ่งบําเพญ็ตบะอยู่ในถํ้าออกมา

หา้มปรามแต่ไมม่ใีครเชื่อฟงัพระฤาษโีกรธมาก จงึสาปใหทุ้กสิง่ทุกอย่างกลายเป็นหนิ ไม่ว่าจะเป็นผูค้น 

เครื่องใช้ บ้านเรอืนก็กลายเป็นภูเขา เป็นถํ้า เป็นเกาะแก่งในทะเลทัง้สิน้ เช่น บ้านเจา้สาวกลายเป็น    

๒๑ อุปดสิ อุค�คเสโน, พระมหา “ประวตัแิรกเริม่สรา้งจงัหวดักระบีแ่ละวดัแกว้โกรวาราม” ทีร่ะลกึครบรอบ ๖๓ ปี นาย 

    สนิธุ ประทปี ณ ถลาง ๒๒ กนัยายน ๒๕๒๒ หน้า ๑๕ อา้งจดหมายเหตุประพาสหวัเมอืงภาคใตข้อง ร.๕ และ 

    ของ ร.๖ ครัง้ดาํรงพระยศเป็นพระบรมโอรสาธริาช 

                                            



 ๑๔ 

ภูเขาที่อ่าวพระนาง เรอืนหอกลายเป็นถํ้า เรยีกว่า ถํ้าพระนาง ข้าวเหนียวกวนที่นํามาเลี้ยงกนัหก

เรีย่ราดกลายเป็นเปลอืกหอยทบัถมในทะเลต่อมากลายเป็น สุสานหอย ฝา่ยพญานาคพยายามกระเสอืก

กระสนลงทะเลแต่ไปไม่ถงึกลายเป็นหนิทางด้านเหนือชาวบ้านเรยีกว่า หงอนนาค บรเิวณทีพ่ญานาค

กลิง้เกลอืกกลายเป็นหนองน้ําขนาดใหญ่ ชาวบา้นเรยีกว่าหนองทะเล 

นับจากนัน้เน่ินนานเมื่อชาวบา้นมาตัง้ถิน่ฐานเป็นแขวงเมอืงปกาสยั สรา้งบา้นแปลงเมอืง

เป็นชุมชนใหญ่ขึน้ ชาวบา้นไดขุ้ดพบดาบโบราณใหญ่เล่มหน่ึงและนํามามอบใหเ้จา้เมอืง ต่อมาไม่นาน

ชาวบา้นอกีแห่งหน่ึงก็ขุดพบดาบเล่มเลก็ไดนํ้ามามอบใหเ้จา้เมอืงเช่นเดยีวกนั  เจา้เมอืงพจิารณาเหน็

ว่าเป็นดาบสาํคญัสมควรทีจ่ะเกบ็ไวคู้่บา้นคู่เมอืง ขณะนัน้ยงัสรา้งเมอืงไม่เสรจ็เรยีบรอ้ย จงึนําดาบทัง้คู่

ไปเก็บไวท้ี่ถํ้าเขาขนาบน้ําหน้าเมอืง โดยเอาวางไขวก้นัไว้ลกัษณะน้ี จงึเป็นสญัลกัษณ์ของตราประจํา

เมอืงมาจนทุกวนัน้ี  

ตํานานอ่าวพระนางมเีล่าแตกต่างไปจากน้ีกม็ ีคอื เล่าไปในทาํนองเทพนิยาย ดงัน้ี 

ณ บรเิวณอ่าวพระนางน้ีมปีราสาทหลงัใหญ่ตัง้ตระหง่านอยู่เหนือขุนเขางดงามประหน่ึง

แดนสวรรค ์ผูป้กครองไดแ้ก่พระนางผูเ้ลอโฉม จากความงามของนางน้ีเองนําความกงัวลใจมาสู่เทพย-

ดาเกาะพพีซีึ่งเป็นพระเชษฐามากว่า จากความงามของน้องสาวอาจนํามาซึ่งอนัตรายได้ จงึเตือนสติ

พระนางอยูเ่ป็นนิจ แต่นางหาไดเ้ชื่อฟงัไม ่เทพเจา้พพีกีเ็ดนิทางกลบัไป 

เมื่อเทพยดาผู้พี่กลบัไปแล้ว พระนางก็นึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมา เทพยดาประเด๊ะเป็น      

ผูห้น่ึงทีม่คีวามเสน่หาในพระนาง ปรารถนาจะไดพ้ระนางไปเป็นคู่ แต่นางปฏเิสธ ทําใหเ้ทพยดาประเด๊ะ

โกรธมาก และลัน่วาจาไวว้่า ถา้พระนางไมร่กัเรากจ็ะรกัใครไมไ่ดเ้ช่นกนั เราจะฆา่ทุกคนทีไ่ดพ้ระนางไป 

ท่านประเด๊ะกลบัไปพรอ้มกบัพระนางคดิไปถึงเทพยดาเกาะปูที่ต้องการซื้อความรกัจากพระนางด้วย

ทรพัยส์มบตัมิหาศาล แต่พระนางปฏเิสธไปอกีราย 

และแล้ววนัหน่ึงเทพยดาเกาะหวัขวานก็มาเยอืน พร้อมกับเจ้งความประสงค์ว่า เขาก็มี

ความต้องการพระนางเช่นเดียวกนั พร้อมกับยื่นคําขาดว่า ถ้าเขาต้องการสิง่ใดจะต้องได้ พระนาง

ปฏเิสธทําให้เทพยดาหวัขวานโกรธมาก ตรงเข้ายื้อยุดฉุดพระนางจะเอาไปให้จงได้ ในขณะนัน้เอง 

เทพยดาเกาะนางนาคก็ปรากฏตวัขึน้ตรงเขา้ขดัขวางและต่อสู้กนัขึน้ ในทีสุ่ดท่านหวัขวานกพ็่ายแพไ้ป 

จากความหวงัดขีองเทพยดาเกาะนางนาคน่ีเองทําใหพ้ระนางไมส่ามารถปฏเิสธไดเ้หมอืนรายอื่นๆ 

ดงันัน้ ในโอกาสต่อมาสําเภาขบวนขนัหมากจากเกาะนางนาคก็เดนิทางมุ่งมายงัปราสาท

ของพระนางแต่ในขณะเดียวกันสําเภาจากเทพยดาผู้ผิดหวงัทัง้สามก็มุ่งหน้ามาด้วยในทิศทางอัน

เดยีวกนัเขา้สกดัทาํลายสาํเภาขนัหมาก จงึเกดิการต่อสูก้นัอย่างดุเดอืด เบือ้งหลงัการต่อสูค้ร ัง้น้ีปรากฏ

ว่าทุกสิง่ทุกอยา่งพนิาศลงโดยสิน้เชงิ ทะเลอ่าวพระนางแดงฉานไปดว้ยเลอืด น้ําพดัพาเอาร่างเทพยดา

ทัง้ ๔ ไปใกลป้ราสาททีอ่ยูข่องพระนางไดก้ลายเป็นเกาะเลก็เกาะน้อยลอ้มอ่าวไว ้เครื่องขนัหมากน้ําได้

พดัพาไปเกดิเป็นเกาะขนัหมาก 

ฝา่ยพระนางเมือ่สญูสิน้ทุกสิง่ทุกอย่างไปแลว้ กก็ลัน้ใจตายกลายเป็นอ่าว ปราสาทของพระ

นางก็กลายเป็นถํ้าพระนาง ส่วนเทพยดาพพีกี็เกิดความเสยีใจที่เหตุการณ์มาลงเอยเช่นน้ี น้องสาวก็

สิน้ชวีติลงกเ็ลยกลัน้ใจตายตามไปอกีคน กลายเป็นเกาะพพีซีึง่อยูไ่มห่่างไกลมากนกั 



 ๑๕ 

ตาํนานเขาขนาบน้ํา 

กาลครัง้หน่ึง ณ เมอืงแห่งหน่ึง เจ้าเมอืงมธีดิาสาวผู้โฉมงามเป็นที่หมายปองของบรรดา

หนุ่มๆ ทัง้หลายทุกชาตทุิกภาษา และแลว้วนัหน่ึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝนัก็เกดิขึน้ เมื่อชายหนุ่มมนุษย์

และยกัษ์ผูห้ลงใหลในธดิาเจา้เมอืงเกดิมาประจนัหน้ากนั ทัง้ๆ ทีอ่ยู่คนละฝ ัง่แม่น้ํา แต่ทัง้สองฝ่ายต่างก็

สาํแดงฤทธิเ์ดชเขา้หํ้าหัน่กนั 

แต่ในทีสุ่ดกไ็มม่ใีครทีไ่ดธ้ดิาเจา้เมอืงไปครอง ในขณะทีท่ ัง้สองฝ่ายขวา้งอาวุธคอื กระบีเ่ขา้2 5

ห25ากนัและทัง้สองฝา่ยต่างกถ็ูกอาวุธดว้ยกนัทัง้คู่ ดาบของยกัษ์ซึง่โตมากกต็กอยู ่ณ ทีต่่อสู ้ส่วนดาบของ

มนุษย์ซึ่งเล็กกว่าได้ปลิวไปตกยงัอีกตําบลหน่ึง ศพของทัง้สองได้กลายเป็นหินอยู่คนละฝ ัง่น้ํา คือ     

เขาขนาบน้ําในปจัจบุนั สถานทีด่าบเล่มโตตกอยู่คอื ตําบลกระบีใ่หญ่ สถานทีด่าบเล่มเลก็ปลวิไปตกอยู ่

คอื ตําบลกระบีน้่อยนัน่เอง 

สาํหรบัคาํว่า "กระบ่ี" มผีูใ้หค้วามเหน็แตกต่างกนัไปหลายนยั ซึง่พอจะสรปุไดด้งัน้ี 

ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๑๕ ชาวบ้านได้ขุดพบกระบี่โบราณที่บ้านนาหลวง ตําบลปกาสยั 

หลวงเทพเสนาซึ่งเป็นเจา้เมอืงในขณะนัน้ได้นําทูลเกล้าถวายสมเดจ็พระปิยมหาราชเจา้ และทรงพอ

พระราชหฤทยัมาก เมื่อยกฐานะแขวงเมอืงปกาสยัขึ้นเป็นเมอืงแล้ว จงึพระราชทานนามเมอืงน้ีว่า 

"เมืองกระบ่ี" 

คุณเยีย่มยง สงัขยุทธ ์สุรกจิบรรหาร ผูส้นใจทางโบราณคดเีมอืงใต้กใ็หค้วามเหน็ว่า แขวง

เมอืงปากาไสน้ีในตํานานพระบรมธาตุนครศรธีรรมราช ว่า "เมอืงไส" กเ็รยีก คงคดัลอกตก "ปากา" ไป 

และคาํว่า "ปากาไส" กแ็ปลว่า เมอืงกระบี ่คาํว่า "ปากา" แปลว่า กระบี ่คอื ดาบ  

บ้างก็ว่าคําว่า "กระบ่ี" มาจากภาษามลายู ซึ่งเป็นชื่อต้นไมช้นิดหน่ึง คอื "ต้นหลุมพี" 

มลายเูรยีกว่า "กะลูบ"ี หรอื "คอโลบ"ี หรอื "กะรอบ"ี ต้นหลุ่มพเีป็นพชืในตระกูลสละหรอืระกํา ซึง่มอียู่

มากในอาณาเขตจงัหวดัน้ี และในจงัหวดักระบีก่ม็ชีาวไทยมุสลมิอาศยัอยู่จํานวนมากเช่นเดยีวกนั  ชื่อ

หมูบ่า้น ตําบลอกีหลายแห่งยงัคงเป็นภาษามลาย ูภายหลงักเ็พีย้นมาเป็น "กระบี"่ 

บางท่านกว็่า คาํว่า "กระบ่ี"  เกดิจากการผดิเพีย้นของตวัเขยีนว่า 

"กระบี่น่าจะมาจากคําว่า "กระบอื" เพราะว่าแต่เดมินัน้ การสะกดกระบือเขาเขยีนว่า 

"กระบ"ื ไมม่ตีวั ออ.ตาม เมื่อเขยีนไปนานๆ เขา้กก็ลายเป็น "กระบี"่ ได ้เน่ืองจากคนในสมยัก่อนนัน้ยงั

มกีารพฒันาดา้นการเขยีนน้อยอยู่ ทัง้น้ี เพราะในเขตทีเ่ป็นจงัหวดักระบีม่กีระบอืมากจนเป็นทีนิ่ยมของ

จงัหวัดใกล้เคียงที่จะมาซื้อกระบือจากจงัหวัดกระบี่ ในปจัจุบนักระบือก็ยงัมสีถิติสูง (ปี ๒๕๑๙ มี

ประมาณ ๒๕,๘๐๗ ตวั) จงึเขา้ใจว่าทีไ่ดต้ัง้ชื่อจงัหวดักระบี ่น่าจะมาจากคาํว่า "กระบ"ื กไ็ด…้"
๒๒

 

เรือ่งกระบอืมมีากในจงัหวดักระบีน่ัน้เหน็จะเป็นความจรงิ เคยปรากฏว่าเมื่อคราวทีส่รา้งวดั

แกว้โกรวารามเสรจ็แลว้ไมน่าน จะหาพระภกิษุมาดํารงตําแหน่งเจา้คณะจงัหวดัมไิด ้เพราะสภาพความ

เป็นอยู่ลําบากมาก ในทีสุ่ดทางจงัหวดัไดนิ้มนต์พระครูธรรมวุธวศิษิฐ์จากจงัหวดัภูเก็ตมาเป็นเจา้คณะ

จงัหวดั โดยจงัหวดัไดจ้ดันิตยภตัรถวายเป็นพเิศษเดอืนละ ๓๐ บาท ถวายขา้วสารเดอืนละ ๑ กระสอบ 

๒๒ ศกึษานิเทศกจ์งัหวดักระบี,่ หน่วยเอกสารประกอบการสอนวชิาสงัคมศกึษา จงัหวดักระบี ่(เอกสารโรเนียว)  

                                            



 ๑๖ 

น้ํามนัก๊าดเดอืนละ ๑ ปีบ ปลาแหง้ ปลาเคม็ เดอืนละ ๑ กระสอบ โดยผูว้่าราชการจงัหวดัไดโ้อนเงนิค่า

ทาํตัว๋กระบอืมาใชใ้นการน้ีทัง้ไดจ้ดัสรา้งเกวยีนและกระบอืใหว้ดัดว้ยเพื่อใชบ้รรทุกของเหล่าน้ีจากศาลา

กลางจงัหวดัมาวดัทุกๆ เดอืน ต่อมาปลายปี ๒๔๗๕ พระทวธีุระประศาสตร ์ผู้ว่าราชการจงัหวดัคนที ่

๑๑ ไดพ้จิารณาว่า การนําเงนิภาษอีากรค่าตัว๋กระบอืไปบํารุงวดันัน้ทําใหส้ะพานกระบอืชํารุด ไม่มเีงนิ

บรูณะซ่อมแซม จงึโอนเงนิน้ีกลบัมาบาํรงุสะพานกระบอืเสยี 

       คําว่า "กระบ่ี"  มคีําแปลอกีอย่างที่น่าสนใจคอื ในความหมายทีแ่ปลว่า "ลงิ" ถ้าหากว่า  

ดนิแดนเมอืงกระบีก่่อนแขวงเมอืงปกาไสเป็นทีต่ ัง้ของเมอืงในนาม "เมอืงบนัไทยเสมอ" ๑ ใน ๑๒ เมอืง

นกัษตัรขึน้ต่อเมอืงนครศรธีรรมราชจรงิแลว้ เมอืงบนัไทยสมอใชต้ราลงิเป็นตราประจาํเมอืง โดยถอืเอา

ความหมายแห่งเมอืงหน้าด่านปราการ เพราะลงิในสมยัก่อนถอืกนัว่ามคีวามองอาจกลา้หาญเทยีบเท่า

ทหารกองหน้า เช่น บรรดาลงิแห่งกองทพัพระราม เป็นต้น และในสภาพความเป็นจรงิของเมอืงกระบี่

เมือ่ไมก่ีปี่มาน้ี ถา้สบืถามคนเฒา่คนแก่ของเมอืงน้ีด ูกไ็ดค้วามว่าลงิอยู่มากจรงิ แมแ้ต่บรเิวณเกาะกลาง

หน้าเมอืงกระบีก่เ็พิง่จะหมดไปเมือ่ไมก่ีปี่น้ีเอง แต่ปจัจบุนัน้ีเราแปลงความหมายของ "กระบี"่ ว่า  "ดาบ" 

ตามตราประจาํจงัหวดั 

การจดัรปูการปกครองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาล 

การเทศาภบิาล เป็นระบบการปกครองอนัสําคญัที่สมเดจ็กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรง

นํามาใช้ปรบัปรุงระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิในส่วนภูมภิาค โดยจดัส่งข้าราชการจากส่วนกลาง

ออกไปบรหิารราชการในทอ้งถิน่ต่างๆ เป็นการรวมอํานาจเขา้มาไวส้่วนกลาง ทําใหร้ะบบการปกครอง

แบบประเพณรีะบบกนิเมอืงทีป่ฏบิตัมิาแต่เดมิหมดไป 

การปกครองแบบมณฑลเทศาภบิาล คอื การรวมจงัหวดัตัง้แต่ ๒ จงัหวดัขึน้ไป โดยถอืเอา

ความสะดวกในการปกครองตรวจตราบญัชาการของสมุหเทศาภบิาล         ซึ่งเป็นขา้ราชการชัน้สูง

เป็นผู้บงัคบับญัชา ต่างพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั เป็นการแบ่งภาระของ

รฐับาลกลางในส่วนภูมภิาคจงึแบ่งส่วนราชการปกครองเป็นมณฑล จงัหวดั อําเภอ ตําบลและหมู่บ้าน 

ใหเ้ป็นส่วนสดัอนันํามาซึง่ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยทีจ่ะบาํบดัทุกขบ์ํารงุสุขแก่อาณาประชาราษฎร ์

      สมหุเทศาภบิาลมหีน้าทีร่บัขอ้เสนอและสัง่ราชการแก่ผูว้่าราชการจงัหวดั     ถ้าหากว่าเป็น

เรื่องที่เกินอํานาจก็จะเสนอเข้าไปยงัส่วนกลางอีกครัง้หน่ึง ระบบการปกครองแบบน้ีจงึเป็นการรวม

อํานาจไปไวส้่วนกลาง การจดัระบบการปกครองแบบน้ีไดเ้ริม่มาตัง้แต่ ปี ๒๔๓๗ แต่ความจรงิแลว้ การ

จดัระเบยีบการปกครองแบบเทศาภบิาลน้ีได้มกีารรวมหวัเมอืงเขา้เป็นมณฑลมาก่อนเหมอืนกนั ราว 

พ.ศ. ๒๔๓๕  แต่มไิดม้ฐีานะเหมอืนมณฑลเทศาภบิาลแทจ้รงิมอียู ่๖ มณฑล คอื 

       ๑. มณฑลลาวเฉียง  ๒. มณฑลลาวพวน 

       ๓. มณฑลลาวกาว  ๔. มณฑลเขมร 

       ๕. มณฑลลาวกลาง  ๖. มณฑลภเูกต็ 

       พ.ศ. ๒๔๓๗ ไดจ้ดัตัง้มณฑลเทศาภบิาลขึน้ใหม ่๓ มณฑล และแกไ้ขระเบยีบการปกครอง

ทีม่อียูก่่อนแลว้ ๑ มณฑล คอื 

 



 ๑๗ 

                ๑. มณฑลพษิณุโลก ๒. มณฑลปราจนี 

       ๓. มณฑลราชบุร ี   ๔. มณฑลนครราชสมีา (เดมิคอื มณฑลลาวกลาง) 

                พ.ศ. ๒๔๓๘ ไดต้ัง้มณฑลขึน้ใหม่อกี ๓ มณฑล  แก้ไขระเบยีบการปกครองที่มอียู่ก่อน

แลว้ ๑ มณฑล คอื  

                ๑. มณฑลนครชยัศร ี  ๒. มณฑลนครสวรรค ์

       ๓. มณฑลกรงุเก่า (ภายหลงัเปลีย่นชื่อเป็นมณฑลอยธุยา)   ๔. มณฑลภเูกต็ 

       พ.ศ.๒๔๓๙   จดัตัง้ใหม ่ ๒ มณฑล   และแกไ้ขระเบยีบการปกครองทีม่อียูแ่ลว้ ๑ มณฑล 

 รวม ๓ มณฑล คอื  

                 ๑. มณฑลนครศรธีรรมราช  ๒. มณฑลชุมพร 

        ๓. มณฑลบรูพา (เดมิคอื มณฑลเขมร) 

        พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้รวมหวัเมอืงไทยปนมลาย◌ฝู่ายตะวนัตกและประเทศราชเขา้เป็นอีก

มณฑล 

หน่ึง คอื มณฑลไทรบุร ี

                 พ.ศ. ๒๔๔๒ จดัตัง้มณฑลเพชรบรูณ์ 

                 พ.ศ. ๒๔๔๓ แกไ้ขการปกครองมณฑลทีม่อียูเ่ดมิ ๓ มณฑล คอื 

                 ๑. มณฑลพายพั (เดมิ คอื มณฑลลาวเฉียง)  

                 ๒. มณฑลอสีาน (เดมิ คอื มณฑลลาวกาว) 

                 ๓. มณฑลอุดร (เดมิ คอื มณฑลลาวพวน) 

                 พ.ศ. ๒๔๔๙  จดัตัง้ ๒ มณฑล คอื  

                 ๑. มณฑลจนัทบุร ี   ๒. มณฑลปตัตานี 

                 พ.ศ.๒๔๕๕ จดัตัง้มณฑลรอ้ยเอด็และมณฑลอุบล โดยแบ่งทอ้งทีจ่ากมณฑลอสีานแต่เดมิ 

        พ.ศ.๒๔๕๘ จดัตัง้มณฑลมหาราษฎร ์โดยแบ่งทอ้งทีจ่ากมณฑลพายพัแต่เดมิ 

                 การปกครองโดยลกัษณะมณฑลเทศาภบิาลได้ดําเนินมาเกอืบ ๒๐ ปี ได้มกีารปรบัปรุง

ระบบการปกครองอีกครัง้หน่ึง ทัง้น้ี เน่ืองจากการขยายตวัของภาวการณ์ทัง้ปวงเจรญิขึ้นตามลําดบั 

เหลือกําลังของเจ้าหน้าที่ในกระทรวงที่มีอยู่จะอํานวยผลประโยชน์ให้รวดเร็วได้ จะขยายกําลัง

ขา้ราชการกไ็ดร้บังบประมาณในขดีจาํกดั กระทรวงมหาดไทยจงึดาํเนินวธิกีารรวมมณฑลทีใ่กลเ้คยีงกนั

ตัง้เป็นภาคขึ้น  สําหรบับรหิารราชการระหว่างมณฑลกบักระทรวง  โดยมขี้าราชการชัน้สูงตําแหน่ง

อุปราชประจาํภาคบญัชาการ และมกัจะทรงพระกรุณาแต่งตัง้สมุหเทศาภบิาลที่มคีวามสามารถให้เป็น

อุปราชอกีตําแหน่งหน่ึง 

        กระทรวงมหาดไทยไดร้บัพระบรมราชานุญาตจดัตัง้มณฑลภาคขึน้ ดงัน้ี 

                 พ.ศ. ๒๔๕๘ ตัง้ ๒ ภาค คอื 

                 ๑. ภาคพายพั  รวมมณฑลพายพั กบั มณฑลมหาราษฎร ์

                 ๒. ภาคตะวนัตก มณฑลนครชยัศร ีกบั มณฑลราชบุร ี



 ๑๘ 

                 พ.ศ. ๒๔๕๙ ตัง้ภาคปกัษ์ใต้มมีณฑลนครศรธีรรมราช มณฑลปตัตานี มณฑลสุราษฎร ์

(มณฑลชุมพรแต่เดมิ) 

               พ.ศ. ๒๔๖๕ ตัง้มณฑลภาคอสีาน มมีณฑลอุดร มณฑลอุบล มณฑลรอ้ยเอด็ 

               พ.ศ. ๒๔๖๙ สมยัรชักาลที ่๗ ไดม้ปีระกาศกระแสพระบรมราชโองการใหย้กเลกิตําแหน่ง

อุปราชประจาํภาคทัง้หมดเป็นสมหุเทศาภบิาลตามเดมิ  การปกครองกม็เีพยีงชัน้มณฑลและบางมณฑล

ก็ถูกยกเลกิไปที่เหลอืต่อมารวม ๑๐ มณฑล ก็ถูกยกเลกิโดยพระราชบญัญตัวิ่าด้วยระเบยีบราชการ

บรหิารแห่งราชอาณาจกัรไทยในสมยั พ.ศ. ๒๔๗๖ เป็นอนัหมดสมยัเทศาภบิาล 

เมืองกระบีส่มยัมณฑลเทศาภิบาล 

จงัหวดักระบีไ่ด้รวมเขา้อยู่ในมณฑลภูเกต็ซึง่เป็นมณฑลที่รวมมาก่อน พ.ศ. ๒๔๓๗ การ

รวมหวัเมอืงเขา้เป็นมณฑลครัง้นัน้ การปกครองยงัไม่เป็นรปูแบบมณฑลเทศาภบิาล เพราะอํานาจการ

ปกครองยงัขึน้อยู่กบักระทรวงกลาโหม มอียู่ ๖ เมอืงด้วยกนั ซึ่งเรยีกกนัแต่เดมิว่า "หวัเมอืงฝ่ายทะเล

ตะวนัตก" คอื  

๑. เมอืงภเูกต็   ๒. เมอืงกระบี ่

๓. เมอืงตรงั    ๔. เมอืงตะกัว่ปา่ 

๕. เมอืงพงังา   ๖. เมอืงระนอง 

ต่อมาปี พ.ศ.๒๔๓๘ ได้แก้ไขระเบยีบและลกัษณะการปกครองมาเป็นมณฑลเทศาภบิาล

อยา่งถูกตอ้ง โดยหวัเมอืงทัง้หมดจากกระทรวงกลาโหมมาขึน้กระทรวงมหาดไทยในปี พ.ศ. ๒๔๓๘  

พ.ศ. ๒๔๕๒ ไดม้ปีระกาศแยกการปกครองจงัหวดัสตูลมาจากมณฑลไทรบุร ีซึง่ตกไปอยู่

ในอํานาจการปกครองขององักฤษมาขึน้กบัมณฑลภเูกต็ 

พ.ศ. ๒๔๖๘ ไดป้ระกาศโอนจงัหวดัสตูลไปขึน้กบัมณฑลนครศรธีรรมราชอกีครัง้หน่ึง ทัง้น้ี

เพราะการตดิต่อกบัมณฑลนครศรธีรรมราชสะดวกกว่า 

พ.ศ. ๒๔๗๔ ได้มปีระกาศยุบจงัหวดัตะกัว่ป่าลงเป็นอําเภอขึน้ต่อจงัหวดัพงังา  มณฑล

ภเูกต็จงึมเีพยีง ๕ เมอืง คอื 

๑. เมอืงภเูกต็   ๒. เมอืงกระบี ่

๓. เมอืงตรงั    ๔. เมอืงพงังา 

๕. เมอืงระนอง   

สมัยที่มีการรวมมณฑลเข้าเป็นมณฑลภาคนัน้ ภาคปกัษ์ใต้มี ๓ มณฑล คือ มณฑล

นครศรธีรรมราช มณฑลปตัตานี มณฑลสุราษฎร ์ ตัง้ที่บญัชาการภาคที่จงัหวดัสงขลา  โดยมสีมเด็จ

พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงลพบุรรีาเมศว ์เป็นอุปราช แต่มณฑลภเูกต็ยงัมไิดเ้ขา้รวมกบัมณฑลภาค

ปกัษ์ใต ้จนกระทัง่พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัไดป้ระกาศยกเลกิระบบมณฑลภาคเสยีก่อน ใน

ปี พ.ศ. ๒๔๖๙ ดงักล่าวแลว้ 

ในช่วงระยะการบรหิารราชการตามระบบมณฑลเทศาภบิาลภูเก็ต มรีายนามสมุหเทศาภ-ิ

บาล ซึง่บญัชาการหวัเมอืงในมณฑลน้ี คอื 

๑. พระยาทพิโกษา   (โต  โชตกิเสถยีร) 



 ๑๙ 

๒. พระยาวสิตูรสาครดฐิ  (สาย  โชตกิเสถยีร) 

๓. พระวรสทิธเิสวรีตัน์  (ไตฮ้กั  ภทัรนาวกิ) 

๔. พระยารษัฎานุประดษิฐ ์  (คอซมิบี ๊ ณ ระนอง) 

๕. พลโท พระยาวชิติวงศว์ุฒไิกร  (ม.ร.ว.สทิธิ ์ สุทศัน์)  

      ๖. พระยาสุรนิทรราชา  (นกยงู  วเิศษกุล) 

      ๗. หมอ่มเจา้สฤษดเิดช  ชยางกูร 

               ๘. พระยาศรเีสนา   (ฮะ  สมบตัศิริ)ิ 

การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 

การปรบัปรุงระเบยีบการปกครองหวัเมอืงเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศมา

เป็นระบอบประชาธปิไตยนัน้ ปรากฏตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. 

๒๔๗๖ จดัระเบยีบราชการบรหิารส่วนภูมภิาคออกเป็นจงัหวดัและอําเภอ  จงัหวดัมฐีานะเป็นหน่วย

บรหิารราชการแผ่นดนิ มขีา้หลวงประจาํจงัหวดัและกรมการจงัหวดัเป็นผูบ้รหิาร เมื่อก่อนเปลีย่นแปลง

การปกครอง นอกจากจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็นจงัหวดัและอําเภอแล้วยงัแบ่งเขตการปกครอง

ออกเป็นมณฑลอีกด้วย  เมื่อได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแห่ง

ราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จงึไดย้กเลกิมณฑลเสยี  เหตุทีย่กเลกิมณฑลน่าจะเน่ืองจาก 

๑. การคมนาคมสื่อสารสื่อสารสะดวกรวดเรว็ขึน้กว่าแต่ก่อน  สามารถทีจ่ะสัง่การและตรวจ

ตราสอดส่องไดท้ัว่ถงึ 

๒. เพื่อประหยดัค่าใชจ้า่ยของประเทศใหน้้อยลง 

๓. เหน็ว่าหน่วยมณฑลซ้อนกบัหน่วยจงัหวดั จงัหวดัรายงานกจิการต่อมณฑล มณฑล  

รายงานต่อกระทรวง เป็นการชกัชา้โดยไมจ่าํเป็น 

๔. รฐับาลในสมยัเปลีย่นแปลงการปกครองใหม่ๆ  มนีโยบายทีจ่ะใหอ้ํานาจแก่ส่วนภูมภิาค

ยิง่ขึน้และการทีย่บุมณฑลกเ็พื่อใหจ้งัหวดัมอีํานาจนัน่เอง 

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๙๕  รฐับาลไดอ้อกพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิอกี

ฉบบัหน่ึงในส่วนทีเ่กีย่วกบัจงัหวดัมหีลกัการเปลีย่นแปลงจากเดมิ  ดงัน้ี 

๑. จงัหวดัมฐีานะเป็นนิตบุิคคล  แต่จงัหวดัตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยระเบยีบบรหิารแห่ง

ราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ หามฐีานะเป็นนิตบุิคคลไม ่

๒. อํานาจบรหิารในจงัหวดั ซึ่งแต่เดมิตกอยู่แก่คณะบุคคล  ได้แก่ คณะกรรมการจงัหวดั

นัน้ ไดเ้ปลีย่นแปลงมาอยูก่บับุคคลคนเดยีว คอื ผูว้่าราชการจงัหวดั 

๓. ในฐานะของคณะกรรมการจงัหวดั ซึ่งแต่เดมิเป็นผู้มอีํานาจหน้าที่บรหิารราชการ

แผ่นดนิในจงัหวดัไดก้ลายเป็นคณะเจา้หน้าทีท่ีป่รกึษาของผูว้่าราชการจงัหวดั 

ต่อมาได้มีการแก้ไขปรบัปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ตามนัย

ประกาศคณะปฏวิตัิ ฉบบัที่ ๒๑๘ ลงวนัที่ ๒๙ กนัยายน ๒๕๑๕ โดยจดัระเบยีบบรหิารราชการส่วน  

ภมูภิาคเป็น 

๑. จงัหวดั 



 ๒๐ 

๒. อําเภอ 

จงัหวดันัน้ให้รวมท้องที่หลายๆ  อําเภอขึ้นเป็นจงัหวดั มฐีานะเป็นนิติบุคคล การตัง้ ยุบ 

และเปลีย่นแปลงเขตจงัหวดัใหต้ราเป็นพระราชบญัญตั ิ และใหค้ณะกรรมการจงัหวดัเป็นทีป่รกึษาของ

ผูว้่าราชการจงัหวดัในการบรหิารราชการแผ่นดนิในจงัหวดันัน้ 
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