
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัสตลู 

 

สมยัก่อนกรงุศรีอยธุยาและสมยักรงุศรีอยธุยา 

ประวตัคิวามเป็นมาของจงัหวดัสตูล  ในสมยัก่อนกรุงศรอียุธยาและในสมยักรุงศรอียุธยา

ไมป่รากฏหลกัฐานกล่าวไว ้ณ ทีใ่ด สนันิษฐานว่าในสมยัดงักล่าวยงัไม่มเีมอืงสตูล คงมแีต่หมู่บา้นเลก็ๆ 

กระจดักระจายอยูต่ามทีร่าบใกลฝ้ ัง่ทะเล 

 

สมยักรงุรตันโกสินทร ์

ในสมยัต้นกรุงรตันโกสนิทร ์ สตูลเป็นเพยีงตําบลซึ่งอยู่ในเขตเมอืงไทรบุร ี ฉะนัน้ประวตัิ

ความเป็นมาของจงัหวดัสตูล จงึเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งราวของเมอืงไทรบุร ี

ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก   รชักาลที ่๑ แห่งกรุงรตันโกสนิทร ์

เจา้เมอืงไทรบุรชีื่อตวนกูอบัดุลละ  โมกุมรมัซะ ถงึแก่กรรมน้องชายชื่อตนกูดบีาอุดดนี    ซึง่เป็นผู้ว่า

ราชการเมอืง (รายามุดา) ไดเ้ป็นเจา้เมอืงแทน  ต่อมาไม่นานนักกถ็งึแก่กรรมและไม่ปรากฏว่าตวนกูด-ี

มาอุดดนีมบุีตรหรอืไม่  ต่อมาปรากฏว่าบุตรชายของตวนกูอบัดุลละ  โมกุมรมัซะ จํานวน ๑๐ คน ซึ่ง

ต่างมารดากนัไดแ้ยง่ชงิกนัเป็นเจา้เมอืงไทรบุร ี

เจา้พระยานครศรธีรรมราช (พฒัน์)  ซึง่เป็นผูก้ํากบัหวัเมอืงฝ่ายตะวนัตก  จงึไดพ้จิารณา

นําตัวตวนกูปะแงรนั และตวนกูปศันู ซึ่งเป็นบุตรของพระยาไทรบุร ี(ตวนกูอับดุลละ โมกุมรมัซะ)     

เขา้เฝ้าทลูละอองธุลพีระบาท พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ณ กรุงเทพฯ และทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ตวนกูปะแงรนัซึ่งเป็นบุตรคนโตให้เป็นพระรตันสงครามรามภกัดศีร ี   

ศุลต่านมะหะหมดั รตันราชบดนิทร ์สุรนิทวงัษาพระยาไทรบุร ีและทรงแต่งตัง้ตวนกูปศันู เป็นพระยา

อภยันุราช  ตําแหน่งรายามดุา (ผูว้่าราชการเมอืง) 

ต่อมาในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยั  รชักาลที่ ๒ แห่งกรุงรตัน-

โกสนิทร ์มขีา้ศกึยกตเีมอืงถลางในปี พ.ศ. ๒๓๕๒ พระยาไทรบุร ี(ตวนกูปะแงรนั) ไดส้่งกองทพัจาํนวน 

๒,๕๐๐ คน ไปช่วยรบกบัขา้ศกึที่เมอืงถลาง และในปี พ.ศ. ๒๓๕๕ พระยาไทรบุร ี(ตวนกูปะแงรนั)    

ได้ยกกองทพัไปตีได้เมอืง แป-ระ ทําให้เมอืงดงักล่าวเป็นประเทศราชขึ้นต่อกรุงเทพฯ  ด้วยความดี

ความชอบทัง้สองครัง้น้ี   พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหล้านภาลยัจงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ    

เลื่อนยศพระยาไทรบุร ี(ตวนกปูะแงรนั) เป็นเจา้พระยาไทรบุร ี

ต่อมาไม่นานนัก  เจา้พระยาไทรบุร ี(ตวนกูปะแงรนั) เกดิแตกรา้วกบัพระยาอภยันุราช   

(ตวนกูปศันู) ผู้เป็นรายามุดา  ปรากฏขอ้ความในหนังสอืเก่าที่เมอืงนครศรธีรรมราชว่าการแตกรา้ว

เกดิขึน้เพราะพระยาอภยันุราชขอเอาทีก่วาลามุดาเป็นบา้นส่วย  เจา้พระยาไทรบุรไีม่ยอมใหท้ีด่งักล่าว

จะให้ที่อื่นแทน พระยาอภยันุราชไม่ยอมรบั และต่างฝ่ายก็ทําเรื่องราวกราบบงัคมทูลพระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลศิหล้านภาลยั  พระองค์จงึโปรดเกล้าฯ ให้พระยาพทัลุงเป็นข้าหลวงออกไปว่ากล่าวไกล่

เกลีย่เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๖ แต่เจา้พระยาไทรบุรกีบัพระยาอภยันุราชไม่ปรองดองกนั  ในที่สุดจงึโปรดให้



 ๒ 

ยา้ย        พระอภยันุราชไปเป็นผูว้่าราชการเมอืงสตูล ซึง่เป็นเมอืงขึน้ของเมอืงไทรบุร ี และทรงตัง้ตวน

กูอบิราฮมิเป็นราคามดุาเมอืงไทรบุร ี เหตุการณ์ทีเ่กดิแตกรา้วจงึสงบกนัไป 

ในหนงัสอืพระราชพงศาวดารกรงุรตันโกสนิทร ์ รชักาลที ่๒ ไดก้ล่าวถงึเหตุการณ์เกี่ยวกบั

เมอืงไทรบุรใีนครัง้น้ีไว้ว่า  “ตามเน้ือความทีป่รากฏดงักล่าวมาแลว้ ทําใหเ้หน็ว่าในเวลานัน้ พวกเมอืง

ไทรเห็นจะแตกแยกกนัเป็นสองพวก คอืพวกเจ้าพระยาไทรปะแงรนั พวก ๑ พวกพระยาอภยันุราช 

พวก ๑ พวกพระยาอภยันุราชคงจะนบน้อมฝากตวักบัเมอืงนครศรธีรรมราช  โดยเฉพาะเมื่อพระยา

อภยันุราช ไดม้าเป็นผูว้า่ราชการเมอืงสตูล  ซึง่เขตแดนตดิต่อกบัเมอืงนครศรธีรรมราช  พวกเมอืงสตูล

คงจะมาฟงับงัคบับญัชาสนิทสนมขา้งเมอืงนครศรธีรรมราชมากกว่าเมอืงไทย     แต่พระยาอภยันุราช

ว่าราชการเมอืงสตูลไดเ้พยีง ๒ ปี  กถ็งึแก่อนิจกรรมผูใ้ดจะไดว้่าราชการเมอืงสตูล  ต่อมาในชัน้นัน้หา

พบจดหมายเหตุไม่  แต่พเิคราะห์ความตามเหตุการณ์ที่เกดิขึน้ภายหลงั  เขา้ใจว่าเชื้อวงศ์ของพระยา

อภยันุราช (ปศันู)    คงจะไดว้่าราชการเมอืงสตูลและฟงับงัคบับญัชาสนิทสนมกบัเมอืงนครศรธีรรมราช

อยา่งครัง้พระยาอภยันุราชหรอืยิง่กว่านัน้”  

ในปีพุทธศกัราช ๒๓๖๓ ได้มขี่าวเขา้มาถงึกรุงเทพฯ ว่า ขา้ศกึเตรยีมกองทพัจะยกมาตี

เมอืงไทย และไดค้ดิชกัชวนเจา้พระยาไทรบุร ี(ปะแงรนั) ใหเ้ขา้เป็นพวกยกมาทําศกึอกีทางหน่ึงดว้ย  

จงึโปรดใหม้ทีอ้งตราสัง่ออกไปใหส้บืสวนและใหก้องทพัเมอืงนครศรธีรรมราช  เมอืงสงขลา ไปตัง้ต่อเรอื

ทีเ่มอืงสตูล เพื่อเป็นการคมุเมอืงไทรบุรไีวด้ว้ย 

ในปีพุทธศกัราช ๒๓๖๔ ตนกูม่อม ซึ่งเป็นน้องคนหน่ึงของเจ้าพระยาไทรบุร ี(ปะแงรนั)  

ได้เขา้มาฟ้องต่อเจา้พระยานครศรธีรรมราชว่า  เจา้พระยาไทรบุร ี(ปะแงรนั) เอาใจออกห่างและไป  

เผื่อแผ่แก่ขา้ศกึ  จงึโปรดเกลา้ใหม้ตีราลงไปหาตวัเจา้พระยาไทรบุรเีขา้มาเพื่อไต่ถาม     เจา้พระยา

ไทรบุรไีด้ทราบท้องตราแล้วก็เลยตัง้แขง็เมอืง ต้นไม้เงนิต้นไม้ทองก็ไม่ส่งเข้าไปทูลเกล้าถวายตาม

กําหนด   จงึโปรดใหม้ตีราลงไปยงัเมอืงนครศรธีรรมราชว่า  เจา้พระยาไทรบุร ี(ปะแงรนั)  เอาใจเผื่อแผ่

แก่ขา้ศกึเป็นแน่เลยจะละไวใ้หเ้มอืงไทรบุรเีป็นไสศ้กึอกีทางหน่ึงไม่ได ้  ใหพ้ระยานครศรธีรรมราชยก

กองทพัลงไปตเีมอืงไทรบุรเีอาไวใ้นอํานาจเสยีใหส้ทิธิข์าด 

ในเวลานัน้  พระยานครศรธีรรมราช ได้ต่อเรอืรบเตรยีมไว้ที่เมอืงตรงัและเมอืงสตูลแล้ว  

เมื่อได้รบัทอ้งตราให้ไปตเีมอืงไทรบุร ีจงึได้เตรยีมจดักองทพั และทํากติิศพัท์ให้ปรากฏว่าจะยกไปตี

เมืองมะริดและเมืองตะนาวศรี และได้สัง่ให้เจ้าพระยาไทรบุรีเป็นกองลําเลียงส่งเสบียงอาหาร              

แต่เจา้พระยาไทรบุรกีบ็ดิพริว้ไมย่อมส่งเสบยีงอาหารมาให ้ พระยานครศรธีรรมราชจงึไดย้กกองทพับก  

กองทพัเรอืพร้อมด้วยกองทพัเมอืงพทัลุง  และเมอืงสงขลายกทางบกลงไปตีเมอืงไทรบุรพีร้อมกัน     

ได้สู้รบกันเล็กน้อย กองทัพพระยานครศรีธรรมราช  ก็ได้เมืองไทรบุรีในปี พ .ศ. ๒๓๖๔                

ส่วนเจา้พระยาไทรบุร ี(ปะแงรนั) หลบหนีไปอยู่ทีเ่กาะหมาก (เกาะปีนงั) พระยานครศรธีรรมราชจงึให้

พระยาภกัดบีรริกัษ์  (ชื่อ แสง  เป็นบุตรของพระยานครศรธีรรมราช) เป็นผูร้กัษาเมอืงไทรบุร ีและให้

นายนุช มหาดเลก็ (เป็นบุตรอกีคนหน่ึงของพระยานครศรธีรรมราช) เป็นปลดัอยู่รกัษาราชการทีเ่มอืง

ไทรบุร ี ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหล้านภาลยั รชักาลที่ ๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตัง้  

พระภกัดบีรริกัษ์เป็นพระยาอภยัธเิบศร ์มหาประเทศราชธบิดนิทร ์อนิทรไอศวรรย ์ขณัฑเสมาตยาชติ



 ๓ 

สิทธิสงครามรามภกัดี พิรยิะพาหะ พระยาไทรบุร ีและตัง้นายนุชมหาดเล็ก เป็นพระยาเสนานุชิต 

ตําแหน่งปลดัเมอืงไทรบุร ีเมอืงไทรบุรตีัง้อยู่ในอํานาจควบคุมดูแลของเมอืงนครศรธีรรมราชตัง้แต่    

นัน้มา 

ในปีพุทธศกัราช ๒๓๗๓ ตนกูเดน ซึง่เป็นบุตรของตนกูรายา ผูซ้ึง่เป็นพีช่ายต่างมารดากนั

กบัเจา้พระยาไทรบุร ี(ปะแงรนั) ไดเ้ทีย่วลอบเกลีย้กล่อมผู้คนเขา้ไปเป็นสมคัรพรรคพวกไดม้ากแลว้ก็

ยกเขา้ไปตเีมอืงไทรบุรไีด ้พระยาอภยัธเิบศร ์เจา้เมอืงไทรบุรแีละคนไทยในเมอืงไทรบุรตี้องถอยไปตัง้

มัน่อยูท่ีเ่มอืงพทัลุง  เจา้พระยานครศรธีรรมราชทราบเรือ่ง แลว้มใีบบอกเขา้มายงักรงุเทพฯ  จงึโปรดให้

ยกลงไป ๔ กอง คอื พระยาณรงคฤ์ทธโิกษา คุมลงไปกองหน่ึง พระยาราชวงัสนั กองหน่ึง พระยาพชิยั

บุรนิทรา กองหน่ึง พระยาเพชรบุร ี(ชื่อ ศุข ได้เป็นเจ้าพระยายมราชในรชักาลที่ ๔) อีกกองหน่ึง     

กองทพัทัง้ ๔ กองน้ี ยกลงไปถงึเมอืงสงขลาแล้วกไ็ดท้ราบความว่า เจา้พระยานครศรธีรรมราช ไดย้ก

กองทพัเมอืงนครศรธีรรมราชไปยงัเมอืงไทรบุรแีลว้    ดงันัน้กองทพักรุงเทพฯ  ทัง้ ๔ กอง จงึไดย้กไป

ทางบรเิวณ ๗ หวัเมอืง แต่กําลงัไมพ่อทีจ่ะไปรกัษาความสงบได ้    เน่ืองดว้ยเมอืงกลนัตนัและเมอืง

ตรงักานู ได้ยกพวกขึ้นมาช่วยพวกบริเวณ ๗ หัวเมืองด้วย จึงได้มีใบบอกขอกําลังเพิ่มเติมจาก

กรุงเทพฯ อกี ไดโ้ปรดใหเ้จา้พระยาคลงั (ชื่อ ดศิ ไดเ้ป็นสมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาราชประยรูวงค)์ ใน

รชักาลที ่๔ ซึง่ในครัง้นัน้ดาํรงตําแหน่งทัง้ทีส่มหุพระกลาโหมและกรมท่า เป็นแม่ทพัใหญ่ยกกองทพัเรอื

ตามลงไปอกีทพัหน่ึง 

ฝ่ายเจา้พระยานครศรธีรรมราช  ได้ยกกองทพัเมอืงนครศรธีรรมราชลงไปยงัเมอืงไทรบุร ี

ไดสู้ร้บกบัพวกตนกูเดน และกองทพัไทยไดเ้ขา้ลอ้มพวกตนกูเดนไว ้ ตนกูเดนกบัพวกหวัหน้าเหน็ว่าจะ

หนีไมพ่น้แน่กพ็ากนัฆา่ตวัตาย เจา้พระยานครศรธีรรมราชไดเ้มอืงไทรบุรกีลบัมาเป็นของไทยดงัเดมิ 

 ในปีพุทธศักราช ๒๓๘๑ ในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั รชักาลที่ ๓ 

ปรากฏว่าไดเ้กดิความยุ่งยากขึน้อกีครัง้หน่ึงในเมอืงไทรบุรเีน่ืองจากตนกูมะหะหมดัสหสั ตนกูอบัดุลละ 

ซึง่เป็นหลานเจา้พระยาไทรบุร ี(ปะแงรนั) และไดห้ลบหนีไปเป็นสลดัอยู่ในทะเลฝ่ายตะวนัตก ไดก้ลบั

ยกพวกเขา้มาคบคดิกบัหวนัมาล ีซึง่เป็นหวัหน้าสลดัอยู่ทีเ่กาะยาว แขวงเมอืงภูเกต็ เทีย่วชกัชวนผูค้น

เขา้มาเป็นพวกไดจ้าํนวนมากขึน้แลว้ จงึไดย้กพวกเขา้มาตเีมอืงไทรบุรอีกี       ในขณะนัน้พระยาอภยั-

ธเิบศร ์(แสง) ซึ่งเป็นเจา้เมอืงไทรบุรกีบัพระยาเสนานุชติ (นุช) ปลดัเมอืงไทรบุรเีป็น บุตรเจา้พระยา

นครศรธีรรมราชเป็นผู้รกัษาเมอืงไทรบุรอียู่และเหน็ว่าจะอยู่รกัษาเมอืงไวม้ไิด ้จงึต้องถอยมาตัง้มัน่อยู ่

ณ เมอืงพทัลุง แลว้มหีนงัสอืบอกเขา้มายงักรงุเทพฯ  

 ในเวลานัน้ ขา้ราชการผู้ใหญ่ทางหวัเมอืงปกัษ์ใต้ ซึ่งเป็นเจา้พระยานครศรธีรรมราชและ

พระยาสงขลา เป็นต้น ได้เขา้ไปอยู่ในกรุงเทพฯ เพื่อเขา้เฝ้าพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั และ

ช่วยงานทาํพระเมรถุวายพระเพลงิพระศพสมเดจ็พระศรสีุลาไลย สมเดจ็พระราชชนนีพนัปีหลวง 

 เมื่อตนกูมะหะหมดัสหัสและหวันมาลีตีได้เมืองไทรบุรีแล้ว ก็มีใจกําเริบ ด้วยรู้แน่ว่า       

ขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่ทางหว้เมอืงปกัษ์ใต้ส่วนมากไม่อยูจ่งึไดค้บคดิกนัยกพวกเขา้ตไีดเ้มอืงตรงั ซึง่เป็น

เมอืงขึ้นของเมอืงนครศรธีรรมราชได้อกีเมอืงหน่ึงครัน้เมื่อได้เมอืงตรงัแล้ว  ก็ยกพวกเขา้มาเพื่อจะตี

เมอืงสงขลาต่อไปแลว้แต่งคนใหช้กัชวนเกลี้ยกล่อมทางบรเิวณ ๗ หวัเมอืง ให้กําเรบิขึน้อกี เมื่อมขี่าว 



 ๔ 

เขา้มาถงึกรุงเทพฯ พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจา้อยู่หวั จงึโปรดให้ผู้ว่าราชการเมอืงทางปกัษ์ใต้รบี

กลบัออกไปรกัษาเมอืงทนัท ีถงึกระนัน้กย็งัทรงพระวติกอยู่  ดว้ยคราวน้ีพวกสลดัเขา้มาตไีด้เมอืงตรงั 

และยกกําลงัประชิดเมอืงสงขลาซึ่งเป็นเมอืงใหญ่ด้วย เกรงว่าพวกบรเิวณ ๗ หวัเมอืง ได้แก่ เมอืง

ปตัตานี เมอืงหนองจกิ เมอืงยะหริง่ เมอืงระแงะ เมอืงสายบุร ีเมอืงรามญั และเมอืงยะลา รวมทัง้เมอืง 

กลนัตนั ตรงักานู จะกําเรบิขึ้นมาอีก จงึทรงพระราชดํารใิห้จดักองทพัใหญ่ยกออกไปจากกรุงเทพฯ 

เหมอืนอยา่งทีเ่คยโปรดใหเ้จา้พระยาคลงั ออกไปเมื่อคราวก่อน เป็นแต่เปลีย่นใหเ้จา้พระยาศรพีพิฒัน์-

รตันราชโกษา (ชื่อ ทดั เป็นน้องเจา้พระยาพระคลงั (ดศิ) และได้เป็นเจา้พระยาบรมมหาพไิชยญาต ิ  

ในรชักาลที ่๔) ตําแหน่งจางวางพระคลงัสนิคา้เป็นแมท่พัยกไปเมอืงสงขลา  

 ส่วนเจา้พระยานครศรธีรรมราชเมือ่ไปถงึเมอืงนครศรธีรรมราชแลว้ กเ็กณฑผ์ูค้นจากเมอืง

นครศรธีรรมราชและเมอืงพทัลุง ใหพ้ระยาอภยัธเิบศร ์(แสง) ซึง่เป็นพระยาไทรบุร ีพระยาเสนานุชติ 

(นุช) ปลดัเมอืงไทรบุร ีและพระยาวชิติสรไกร ยกลงไปตเีมอืงไทรบุรคีนืจากพวกสลดัทีย่ดึเมอืงอยู่ เมื่อ

พระยาศรพีพิฒัน์รตันราชโกษา (ทดั) ยกกองทพัไปตัง้อยู่ ณ เมอืงสงขลานัน้  ไดท้ราบว่าพระยาไทรบุร ี 

พระเสนานุชติ  และพระวชิติสรไกร ยกกองทพัเขา้ตเีมอืงไทรบุรคีนืไดแ้ลว้ในปลายปี พ.ศ. ๒๓๘๑  

 พระยาศรพีพิฒัน์รตันโกษา จงึได้จดัการเมอืงไทรบุรใีห้เป็นที่เรยีบร้อยกนัต่อไป และได้

พจิารณาเห็นว่าพระยาไทรบุรแีละพระยาเสนานุชติเป็นคนไทย จะให้อยู่รกัษาเมอืงไทรบุรต่ีอไปก็จะ

ไดร้บัความยุ่งยาก เน่ืองจากบุตรหลานของเจา้พระยาไทรบุร ี(ปะแงรนั) จะยกมารบกวนยํ่ายบีา้นเมอืง

อกี ดงันัน้ ในปี พ. ศ. ๒๓๘๒ จงึไดจ้ดัแบ่งแยกแขวง อําเภอเมอืงไทรบุรอีอกเป็น ๔ เมอืง คอื 

๑.  เมอืงกุปงัปาซ ูตัง้ใหต้นกูอาเสน็ เป็นเจา้เมอืง 

๒.  เมอืงปลสิ ตัง้ใหเ้สสอุเสน็ เป็นเจา้เมอืง 

๓.  เมอืงสตูล ตัง้ใหต้นกูมดัอาเกบ็ เป็นเจา้เมอืง 

๔.  เมอืงไทรบุร ีตัง้ใหต้นกูอาหนุ่ม เป็นผูว้่าราชการเมอืง 

เมอืงทัง้ ๔ เมอืงน้ี คงใหข้ึน้อยู่กบัเมอืงนครศรธีรรมราชต่อไปดงัเดมิ สําหรบัเมอืงสตูลซึ่ง

ตนกูมดัอาเกบ็ เป็นเจา้เมอืงนัน้ปรากฏว่า ตนกูมดัอาเกบ็เป็นวงศญ์าตขิองเจา้เมอืงไทรบุรคีนเก่า  และ

ตัง้บา้นเรอืนอยูท่ีก่วาลามดุา แขวงเมอืงไทรบุร ีตนกูมดัอาเกบ็รบัตําแหน่งเจา้เมอืงสตูลอยู่นานถงึ ๓๗ 

ปี ซึง่ไดร้บัพระราชทานตําแหน่งเป็นพระยาสมนัตรฐับุรนิทรม์หนิทรายานุวตัรศรสีตูล รฐัจางวางและก็

ถงึแก่กรรมในปีนัน้ 

ในหนงัสอืพงศาวดารเมอืงสงขลา กล่าวถงึชื่อผูว้่าราชการเมอืงสตูลไวว้่า ชื่อตนกูเดหวาได้

เป็นพระยาสตูล ดงันัน้ จงึเป็นทีเ่ขา้ใจว่า ตนกูมดัอาเกบ็มชีื่อเรยีกกนัง่ายๆว่า "ตนกูเดหวา" และทีไ่ด้

กล่าวไวว้่าไดแ้บ่งเมอืงไทรบุรเีป็น ๓ เมอืงนัน้ ถา้นบัดจูาํนวนแลว้กจ็ะเป็น ๔ เมอืง รวมทัง้เมอืงไทรบุรี

ดว้ย  ส่วนรายชื่อผู้ว่าราชการเมอืงนัน้ พงศาวดารเมอืงสงขลากล่าวไว้ไม่ตรงกบัพระราชพงศาวดาร

กรุงรตันโกสนิทร ์รชักาลที ่๓ คอื สลบัชื่อผู้ว่าราชการเมอืงไทรบุรเีป็นยมตวนั ที่แท้คอื ตนกูอาหนุ่ม 

และทีว่่าตนกูอาหนุ่มเป็นพระยาปงัปะสู  นัน้ที่จรงิคอื  ตนกูอาสนั  เป็นเจา้เมอืงกูปงัปาซู    จะขอนํา

ขอ้ความในพงศาวดารเมอืงสงขลายกมากล่าวอา้งไวด้งัน้ี คอื 



 ๕ 

“ส่วนเมืองไทรบุรี  พระยาศรีพิพฒัน์แม่ทพัให้พระยาไทรบุรีบุตรเจ้าพระยานคร 

กลบัไปรกัษาราชการอยู่ตามเดิม  ให้ตนกเูดหวาเปนผู้ว่าราชการเมืองสตูล  แต่ให้ขึ้นอยู่กบั

เมืองสงขลา ให้ปลดัเมืองพทัลุงไปว่าราชการเมืองพทัลุง และยกท่ีพะโคะ  แขวงเมืองพทัลุงให้

เปนแขวงเมืองสงขลา พระยาศรีพิพฒัน์ แม่ทพัจดัราชการเรียบร้อยแล้ว จึงมีหนังสือออกไปหา

พระยาเพ็ชรบุรีพระสุนทรนุรกัษ์ (บุญศร)ี ซ่ึงรกัษาราชการอยู่ท่ีเมืองสงขลาสองปี  และได้

สถาปนาพระเจดีย์ไว้บนเขาเมืองสงขลาองค์หน่ึงเสรจ็แล้วจึงได้ยกกองทัพกลบัเข้าไป ณ 

กรุงเทพฯ นําข้อราชการขึ้นกราบบงัคมทูลพระกรณุาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัว่า เมือง

ไทรบรีุนัน้ครัน้จะให้คนไทยเปนผูว่้าราชการเมืองสืบต่อไป คงจะไม่เปนการเรียบร้อย ควรแบ่ง

เมืองไทรบุรีออกเปนสามเมืองเหมือนอย่างเมืองตานี จึงจะเปนปกติเรียบร้อยได้ขอรบั

พระราชทานให้ยมตวนั  ซ่ึงเปนพระยาไทรบุรีมาแต่ก่อนเปนพระยาไทรบุรีสืบต่อไป  ให้ตนกู

อานมเปนพระยาบงัปะส ูให้ตนกเูสดอะเสม็ เปนพระยาปลิส ให้ตนกเูดหวาเปนพระยาสตูล แต่

ให้ขึ้นอยู่กบัเมืองสงขลา ให้พระปลดัเมืองพทัลุงเปนพระยาพทัลุง ส่วนพระยาพทัลุงบุตร

เจ้าพระยานครนัน้ ควรพาตวัเข้ามาทาํราชการเสียในกรงุเทพฯ แต่เมืองพงังานัน้เจ้าเมืองถึง

แก่กรรม  ขอรบัพระราชทานให้พระยาไทรบุรี บุตรเจ้าพระยานครไปเปนพระเจ้าอยู่หวั  ทรง

พระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้มีตราตัง้เจ้าเมืองแล ผูว่้าราชการเมือง  ออกมาตามความเหน็พระยา

ศรีพิพฒัน์     แม่ทพัราชการบ้านเมืองกเ็ปนปกติ  ไม่มีขบถสืบต่อมาจนทุกวนัน้ี” 

ในหนงัสอืพงศาวดารเมอืงสงขลายงัไดก้ล่าวไวอ้กีตอนหน่ึงว่า 

“ ครัน้ปีมะโรง ฉศก. ศกัราช ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗) ถึงกาํหนดงวดส่งต้นไม้ทองเงิน 

เมืองสตลูหาส่งต้นไม้ทองเงินไม่ พระยาสงขลา (เลีย้นเวง้) ต้องทาํต้นไม้ทองเงินแทนเมืองสตูล 

แล้วแต่งให้ตนกเูดหวา ทําต้นไม้ทองเงิน เคร่ืองราชบรรณาการเข้าไปทูลเกล้าฯ ถวายโปรด

เกล้าฯ ให้ตนกเูดหวาเป็นพระยาสตูล พระยาสตูล (เดหวา) กราบถวายบงัคมลากลบัออกมา

เมืองสตูล ในปีนัน้พระยาสตูลกบัพระยาปลิสวิวาทกนัด้วยเร่ืองเขตแดน จึงโปรดเกล้าฯ มีตรา

ออกมาให้เมืองนครกบัเมืองสงขลา พร้อมกนัออกไปชาํระสะสางให้เป็นท่ีตกลงเรียบร้อยแก่

กนั แล้วให้ปักหลกัแดนไว้ให้มัน่คง อย่าให้เกิดวิวาทกนัต่อไป ครัง้นัน้พระยาสงขลา (เถี้ยนเสง้) 

จึงได้มีใบบอกเข้าไปกราบบงัคมทูลพระกรณุาพอยกเมืองสตูล ให้ขึ้นอยู่กบัเมืองนคร เหตุด้วย

เมืองสงขลาบงัคบับญัชาเมืองแขก ๗ เมืองเต็มกาํลงัแล้ว จึงโปรดเกล้าฯ ให้เมืองสตูลอยู่กบั

เมืองนครตัง้แต่นัน้มา” 

ในปีพุทธศกัราช ๒๔๐๒ ซึง่อยู่ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที ่

๔ พระยากะบงัปะซูถงึแก่กรรม พระยาไทรบุร ีเขา้มาเฝ้าทูลละอองธุลพีระบาท ณ กรุงเทพฯ กราบ

บงัคมทูลพระกรุณาขอเมอืงกะบงัปะซูให้รวมอยู่ในเมอืงไทรบุรตีามเดมิ  จงึโปรดเกล้าฯ ให้ยกเมอืง

กะบงัปาซเูขา้เป็นส่วนหน่ึงของเมอืงไทรบุรตีัง้แต่นัน้เป็นต้นมา ดงันัน้จงึมเีมอืงทีม่ผีูว้่าราชการเมอืง ๓ 

เมอืง คอืเมอืงไทรบุร ีเมอืงปลสิ และเมอืงสตูล อน่ึง กล่าวกนัว่าพระยาไทรบุรผีู้น้ีเป็นผู้เข้าออกใน

กรุงเทพฯ เนืองๆ เหมอืนกบัผูส้ําเรจ็ราชการหวัเมอืงไทย โดยสารเรอืกลไฟมาทางเมอืงสงิคโปรบ์้าง 



 ๖ 

เดนิทางมาลงเรอื ณ เมอืงสงขลาบ้าง โปรดเกล้าฯ ให้พระยาไทรบุรเีข้าเฝ้าทูลละอองธุลพีระบาท 

เหมอืนขนุนางไทยทุกครัง้ เป็นการคุน้เคยสนิทต่อใตฝ้า่ละอองธุลพีระบาท 

ต่อมาพระยาสตูลมหีนังสอืบอกให้พระปกัษาวาสะวารณินทร ์ผู้ช่วยราชการซึ่งเป็นบุตร   

ผูใ้หญ่คุมตน้ไมท้องเงนิ เครือ่งราชบรรณาการเขา้มายงัเมอืงนครศรธีรรมราช มใีบบอกใหก้รมการล่าม

นําเขา้มาทูลเกลา้ฯ ถวาย โดยพระยาสตูลมหีนังสอืบอกมาว่า ทุกวนัน้ีพระยาสตูลชราตามดืมวัแลว้จะ

ว่าราชการเมอืงต่อไปมไิดข้อรบั พระราชทานพระปกัษาวาสะวารณินทรว์่าราชการบา้นเมอืงต่อไป จงึ

ทรงพระราชดํารวิ่า  พระยาสตูลรกัษาบา้นเมอืงมามไิดม้เีหตุผลเกี่ยวขอ้งแก่บา้นเมอืง ควรจดัการให้

สมควร ความปรารถนาพระยาสตูลจงึจะชอบ  จงึโปรดเกลา้ฯ พระราชทานสญัญาบตัรตัง้พระปกัษา-

วาสะวารณนิทร ์เป็นพระยาอภยันุราชชาตริายาภกัด ีศรอีนิดาราวยิาหยา พระยาสตูล ใหเ้อาเครื่องยศ

พระยาสตูลคนเก่าพระราชทานแก่พระยาสตูลคนใหม่ แลว้พระราชทานสญัญาบตัรเพิม่ยศพระยาสตูล

คนเก่าขึน้เป็น พระยาสมนัตรฐับุรนิทร ์มหนิทราธริายานุวตัร ศรสีกลรฐั มหาปธานาธกิาร ไพศาล-

สุนทรจรติ สยามพชิติภกัด ีจางวางเมอืงสตูล พระราชทานเครื่องยศพานทองโปรดเกล้าฯ ให้มอบ

สญัญาบตัรเครือ่งยศพระยาสตูลคนใหมอ่อกไปพระราชทาน ณ เมอืงสตูล 

ในปีพุทธศกัราช ๒๔๑๙ จนีเมอืงภูเก็ตกบฏฆ่าฟนัไพร่บา้นพลเมอืง เอาไฟเผากุฏ ิวหิาร 

ตกึเรอืนโรงกรมการ ราษฎรแตกตื่นเป็นอนัมาก เจา้หมืน่เสมอใจราช ขา้หลวงรกัษาราชการเมอืงภูเกต็ 

มหีนงัสอืบอกขอ้ราชการของกองทพัเมอืงไทรบุร ีเมอืงปลสิ เมอืงสตูล มาช่วยระงบัจนีขบฏเมอืงภูเกต็ 

เจา้พระยาไทรบุร ีพระยาปลสิ พระยาสตูล ใหค้นคุมไพรร่บียกไปเมอืงภเูกต็ทนัราชการแลว้ เจา้พระยา

ไทรบุร ี ได้ไปปรกึษาราชการกับข้าหลวงเมืองภูเก็ต เจ้าพระยาไทรบุร ีพระยาปลิส พระยาสตูล      

นายทัพ นายกอง มคีวามชอบในราชการแผ่นดินในครัง้นัน้พระยาอภยันุราช พระยาสตูล ได้รบั

พระราชทานชา้งเผอืกสยาม ขัน้ที ่๔ ชื่อ ภษูนาภรณ์ 

ในปีพุทธศกัราช ๒๔๒๒ เจา้พระยาไทรบุร ี(ตนกูอามดั) ถงึแก่อสญักรรม มทีอ้งตราโปรด

เกลา้ฯ ใหพ้ระมนตรสีรุยิวงศ ์ขา้หลวงเมอืงตรงัรบัไปฟงัราชการ ณ เมอืงไทรบุร ีพระยามนตรสีุรยิวงศ ์ 

ขา้หลวงมหีนังสอืบอกใหห้ลวงโกชาอศิหากถอืมา ว่าราชการเมอืงไทรบุรเีรยีบรอ้ย พระยาสตูล พระ

ยาปลสิ พระอนิทรวไิชย พระเกไดสวรนิทร ์พระเสรณีรงคฤ์ทธิ ์พระเกษตรไทยสกลบุรนิทร ์ตนกูอาเด   

ลงชื่อประทบัตราปรกึษาเหน็พรอ้มกนัว่า เจา้พระยาไทรบุรมีบุีตรชายใหญ่ ๒ คน คนหน่ึงชื่อ  ตนกูไซ-

นาระชดิ อายไุด ้๒๒ ปี คนหน่ึงชื่อ ตนกูฮามดิ อายุ ๑๖ ปี ตนกูไซนาระชดิ เป็นทีค่วรจะไดร้บัราชการ

สนองพระเดชพระคุณแทนเจ้าพระยาไทรบุรต่ีอไป ตนกูฮามดิเป็นน้อง ควรรบัราชการรองลงมา จงึ

โปรดเกล้าฯ ตัง้ตนกูไซนาระชดิ เป็นพระยาฤทธสิงครามรามภกัด ีศรศุีลต่านมะหะหมดั     รตันราช-

มุนนทร์ สุรนิทรววิงัษา พระยาไทรบุร ีพระราชทานพานทอง ตนกูฮามดิ เป็นที่พระเสนีณรงค์ฤทธิ ์    

รายามดุา พระราชทานพานครอบทอง 

ในปีพุทธศกัราช ๒๔๒๔ พระยาไทรบุรไีซนาระชดิถงึแก่อสญักรรม พระเสรณีรงค์ฤทธิ ์

(ตนกูฮามดิ) รายามุดา เขา้มาเฝ้าทูลละอองธุลพีระบาท ณ กรุงเทพฯ จงึโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

สญัญาบตัรตัง้พระเสรณีรงคฤ์ทธิ ์ รายามุดา เป็นพระยาฤทธสิงครามรามภกัด ีศรศุีลต่านมะหะหมดั     

รตันราชมุนนทร์ สุรนิทรวิวงัษา พระยาไทรบุร ี และต่อมาเลื่อนเป็นเจ้าพระยาฤทธิสงครามภกัด ี     



 ๗ 

ศรีศุลต่านมะหะหมดั รตันราชมุนนทร์ สุรินทรวิวงัษา ผดุงทนุบํารุงเกดะนคร อมรรตันาณาเขต 

ประเทศราชราไชสวรยิาธบิด ีวกิรมสหีะ เจา้พระยาไทรบุร ี

 

การจดัรปูการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาล 

ในปีพุทธศกัราช ๒๔๔๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมเมอืงไทรบุร ีเมอืงปลสิ และ

เมอืงสตูลเป็นมณฑลเทศาภบิาล เรยีกว่า มณฑลไทรบุร ีโปรดเกล้าฯ ให้เจา้พระยาไทรบุรรีามภกัด ี

เจ้าพระยาไทรบุร ี(อับดุลฮามดิ) เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลไทรบุรมีขี้อความตามกระแส

พระราชดาํรใินการตัง้มณฑลไทรบุร ีต่อไปน้ีคอื 

"ด้วยมีพระบรมราชโองการดาํรสัเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ให้ประกาศให้ทราบ 

ทัว่กนัว่า 

๑. ทรงพระราชดํารเิหน็ว่า หวัเมอืงมลายูฝ่ายตะวนัตกมอียู่ ๓ เมอืง คอืเมอืงไทรบุร ี๑ 

เมอืงปลสิ ๑ เมอืงสตูล ๑ และหวัเมอืงทัง้ ๓ น้ี ควรจะจดัให้มแีบบแผนบงัคบับญัชาการเป็นอย่าง

เดยีวกนั ใหร้าชการบา้นเมอืงเจรญิรุง่เรอืงยิง่ขึน้กว่าแต่ก่อน 

๒. ทรงพระราชดํารเิหน็ว่าพระยาไทรบุร ี(อบัดุลฮามดิ) มคีวามจงรกัภกัดต่ีอใต้ฝ่าละออง

ธุลพีระบาท แลกรงุเทพมหานครเป็นอนัมากมาเนืองนิตย ์และมสีตปิญัญาอุตสาหะ จดัการเมอืงไทรบุรี

เจรญิเรยีบรอ้ยยิง่ขึน้กว่าแต่ก่อนมาก 

๓. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตัง้เจ้าพระยาไทรบุรีเป็นข้าหลวง

เทศาภบิาล สาํเรจ็ราชการเมอืงปลสิ ๑ เมอืงสตูล ๑ รวมทัง้เมอืงไทรบุรดีว้ยเป็น ๓ เมอืง 

๔. ให้เจา้พระยาไทรบุร ีมอีํานาจทีจ่ะตรวจตราบงัคบับญัชาผู้ว่าราชการเมอืงปลสิ เมอืง

สตูล แลมคีําสัง่ให้จดัการบ้านเมอืงตามที่ได้รบัพระราชทานพระบรมราชานุญาตทุกอย่าง เพื่อให ้   

ราชการบ้านเมอืงเหล่านัน้เรยีบร้อยและเจรญิขึ้นและให้ผู้ว่าราชการเมอืงปลิส เมอืงสตูล ศรตีวนั

กรมการเมอืงทัง้สองนัน้ฟงับงัคบับญัชา เจา้พระยาไทรบุรใีนทีช่อบดว้ยราชการทุกประการ 

๕. ผู้ว่าราชการเมอืงปลสิ และเมอืงสตูลคงมอีํานาจที่จะบงัคบับญัชาว่ากล่าวศรตีวนั

กรมการไพรบ่า้นพลเมอืงนัน้ๆ แลรบัผดิชอบในราชการบา้นเมอืงทุกอย่าง แต่ต้องกระทําตามบงัคบัแล

คาํสัง่ของเจา้พระยาไทรบุร ีตามบรรดาการทีไ่ดร้บัพระราชทานพระบรมราชานุญาตนัน้ 

๖. ตน้ไมเ้งนิทองเมอืงปลสิ เมอืงสตูลซึง่ขา้หลวงเทศาภบิาล มณฑลหวัเมอืงฝ่ายตะวนัตก

เคยบอกส่งเขา้มากรงุเทพฯ นัน้ แต่น้ีไปเมือ่ถงึกําหนดใหเ้จา้พระยาไทรบุรบีอกนําส่งเขา้มากรงุเทพฯ 

๗. ขอ้ราชการบ้านเมอืง ซึ่งผู้ว่าราชการเมอืงปลสิ เมอืงสตูล เคยมใีบบอกต่อขา้หลวง

เทศาภบิาลฝา่ยตะวนัตก เพื่อแจง้ขอ้ราชการหรอืหารอืราชการกด็ ีหรอืเพือ่ใหบ้อกเขา้มากรุงเทพฯ กด็ ี

แต่น้ีไปให้ผู้ว่าราชการเมอืงปลสิ เมอืงสตูลมใีบบอกไปยงัเจา้พระยาไทรบุร ีเพื่อแจง้ขอ้ราชการหรอื

หารอืราชการหรอืเพื่อใหบ้อกเขา้มากรุงเทพฯ เหมอืนเช่นนัน้ แต่ในราชการบางอย่างซึง่เคยเป็นแบบ

แผนเคยมทีอ้งตราจากกรุงเทพฯ ตรงไปตามหวัเมอืงก็ด ีที่หวัเมอืงเคยบอกตรงเขา้มากรุงเทพฯ ก็ด ี  

กใ็หค้งเป็นไปตามแบบแผนเดมินัน้ แต่ตอ้งแจง้ความใหเ้จา้พระยาไทรบุรทีราบดว้ย 



 ๘ 

แต่การทีว่่ามาในขอ้น้ี ไม่เกีย่วขอ้งถงึฎกีาทูลเกลา้ฯ ถวายรอ้งทุกขห์รอืเพื่อจะกราบบงัคม

ทูลพระกรุณาต่อใต้ฝ่าละอองธุลพีระบาท โดยเฉพาะการเช่นน้ีย่อมเป็นราชประเพณีซึ่งทรงพระกรุณา

โปรดเกลา้โปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตไวแ้ก่ขา้ทูลละอองธุลพีระบาท  แลไพร่ฟ้า

ขา้แผน่ดนิทัว่ไป มไิดเ้ลอืกหน้าใครจะถวายกไ็ดไ้มห่า้มปราม 

๘. ผลประโยชน์ของผู้ว่าราชการเมอืงปลสิ เมอืงสตูล เคยได้ในตําแหน่งเท่าใดให้คงได้

อยา่งแต่ก่อน ส่วนผลประโยชน์  ซึง่ผูว้่าราชการเมอืงเหล่านัน้ไดเ้คยใหป้ระจาํตําแหน่งศรตีวนักรมการ

เท่าใด ถ้าศรีตวันกรมการเหล่านัน้ยังรบัราชการบ้านเมืองตามสมควรแก่หน้าที่ ก็ให้คงได้ร ับ

ผลประโยชน์ไปอย่างเดมิและเงนิผลประโยชน์ เงนิภาษีอากรที่ได้ในเมอืงปลสิ เมอืงสตูล มากน้อย

เท่าใด เงนิเมอืงใดใหจ้ดัจ่ายใหร้าชการทํานุบํารุงในเมอืงนัน้ และใหม้บีญัชทีัง้รายรบั และรายจ่ายแยก

ออกเป็นเมอืงๆ อยา่ใหป้ะปนกนั 

๙. ตําแหน่งแลเกยีรตยิศบรรดาศกัดิ ์ผูว้่าราชการเมอืงปลสิ เมอืงสตูลและศรตีวนักรมการ

เมอืงทัง้สองเมอืงนัน้ เคยมมีาประการใดกใ็หค้งมอียู่อยา่งนัน้  การทีจ่ะเลอืกสรรตัง้แต่ศรตีวนักรมการ

ผูใ้หญ่เมอืงปลสิและเมอืงสตูลนัน้ ตําแหน่งใดว่างลงใหเ้จา้พระยาไทรบุร ีปรกึษาหารอืดว้ยผูว้่าราชการ

เมอืงนัน้ เลอืกสรรผูซ้ึ่งสมควรแลว้มใีบบอกเขา้มากราบบงัคมทูล เมื่อทรงพระราชดํารเิหน็ชอบแลว้ก็

จะไดโ้ปรดเกลา้ฯ พระราชทานสญัญาบตัรตามธรรมเนียม ส่วนแต่งตัง้กรมการผูน้้อยนัน้ ใหผู้ว้่าราช-

การเมอืงปลสิ เมอืงสตูล หารอืต่อเจา้พระยาไทรบุร ี  เมือ่เจา้พระยาไทรบุรเีหน็ชอบดว้ยแลว้กต็ัง้ได ้

๑๐. เจา้พระยาไทรบุรตีอ้งมใีบบอกรายงานการทีไ่ดจ้ดัแลเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในเขต

แขวงเมอืงปลสิ และเมอืงสตูล เขา้มากราบบงัคมทูลเนืองๆ แลบรรดาการทีเ่จา้พระยาไทรบุรจีะจดัการ

แก้ไขเปลีย่นแปลงในเมอืงปลสิ เมอืงสตูล และการใดกใ็หม้ใีบบอกเขา้มาขอรบัพระราชทานพระบรม-

ราชานุญาตตามแบบแผนขนบธรรมเนียมในราชการ" 

เมอืงสตลูไดแ้ยกจากเมอืงไทรบุรอียา่งเดด็ขาด  ตามหนงัสอืสญัญาไทยกบัองักฤษเรื่องปกั

ปนัเขตแดนระหว่างไทยกบัสหพนัธรฐัมลายู  ซึ่งลงนามกนัที่กรุงเทพฯ เมื่อวนัที่ ๑๐ มนีาคม ร.ศ. 

๑๒๗ (พ.ศ. ๒๔๕๒) จากหนงัสอืสญัญาน้ียงัผลใหไ้ทรบุรแีละปลสิตกเป็นขององักฤษ  ส่วนสตูลคงเป็น

ของไทยสบืมาจนถงึปจัจบุนั 

เมื่อปกัปนัเขตแดนเสรจ็แล้ว ได้มพีระบรมราชโองการโปรดให้เมอืงสตูลเป็นเมอืงจตัวา

รวมอยูใ่นมณฑลภเูกต็ เมือ่วนัที ่๖ สงิหาคม ร.ศ. ๑๒๘ (พ.ศ. ๒๔๕๓) 

 

การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 

ในปีพุทธศกัราช ๒๔๗๕ ประเทศไทยเปลีย่นแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธปิไตย  

เมอืงสตูลกม็ฐีานะยกเป็นจงัหวดัหน่ึงอยูใ่นราชอาณาจกัรไทยสบืต่อมาจนกระทัง่ทุกวนัน้ี  

คําว่า สตูล มาจากภาษามาลายูว่า สโตย แปลว่ากระท้อน อนัเป็นต้นผลไม้ชนิดหน่ึงที่

ขึ้นอยู่ชุกชุมในท้องที่บรเิวณเมอืงน้ี ซึ่งต่อมาได้รบัการตัง้สมญานามเป็นภาษามาลายูว่า “นครส

โตยมาํ-บงัสการา” หรอืแปลเป็นภาษาไทยว่า “สตลู” แห่งเมอืงพระสมทุรเทวา 



 ๙ 

จงัหวดัสตูล แมจ้ะอยูร่วมกบัไทรบุรใีนระยะเริม่แรกกต็าม  แต่จงัหวดัสตูลกเ็ป็นจงัหวดัทีม่ ี

ดนิแดนรวมอยู่ในประเทศไทยตลอดมา ระยะแรกๆ จงัหวดัสตูลแบ่งการปกครองออกเป็น ๒ อําเภอ 

กบั ๑ กิง่อําเภอ คอื อําเภอมาํบงั อําเภอทุ่งหวา้ และกิง่อําเภอละง ู ซึง่อยูใ่นการปกครองของอําเภอทุ่ง

หวา้ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ไดเ้ปลีย่นชื่ออําเภอมาํบงัเป็นอําเภอเมอืงสตูล 

สําหรบัอําเภอทุ่งหว้า  ซึ่งในสมยัก่อนนัน้เจรญิรุ่งเรอืงมาก มเีรอืกลไฟจากต่างประเทศ  

ตดิต่อไปมาคา้ขายและรบัส่งสนิคา้เป็นประจาํ สนิคา้สําคญัของอําเภอทุ่งหวา้ คอื พรกิไทย เป็นทีรู่จ้กั

เรยีกตามกนัในหมู่ชาวต่างประเทศว่า “อําเภอสุไหงอุเป” ต่อมาเมื่อประมาณปี ๒๔๕๗ การปลูก

พรกิไทยของอําเภอทุ่งหว้าได้ร่วงโรยลง จงึทําให้ราษฎรในท้องที่หนัมาปลูกยางพาราแทน จงึขาด   

สนิค้าออกที่สําคญัของท้องถิ่น  ชาวต่างประเทศที่เข้ามาทําการค้าขายต่างพากนัอพยพกลบัไปยงั

ต่างประเทศ  ราษฎรในทอ้งทีก่พ็ากนัอพยพไปหาทําเลทํามาหากนิในทอ้งทีอ่ื่นกนัมาก  โดยเฉพาะได้

ยา้ยไปตัง้หลกัแหล่งกนัทีก่ิง่อําเภอละงกูนัมากขึน้  ทาํใหท้อ้งทีก่ิง่อําเภอละงเูจรญิขึน้อย่างรวดเรว็ และ

ในทางกลบักนั ทาํใหอ้ําเภอทุ่งหวา้ซบเซาลง 

ครัน้ถงึ พ.ศ. ๒๔๗๓ ทางราชการพจิารณาเหน็ว่ากิง่อําเภอละงเูจรญิขึน้ มปีระชาชนอาศยั

อยู่หนาแน่นกว่าอําเภอทุ่งหว้า จงึได้ประกาศยกฐานะกิ่งอําเภอละงูเป็นอําเภอ เรยีกว่า อําเภอละง ู 

และยบุอําเภอทุ่งหวา้เดมิเป็นกิง่อําเภอ เรยีกว่ากิง่อําเภอทุ่งหวา้  ขึน้อยู่ในการปกครองของอําเภอละง ู

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ กระทรวงมหาดไทยไดอ้อกพระราชกฤษฎกีายกฐานะกิง่อําเภอทุ่งหวา้ขึน้เป็น

อําเภอเรยีกว่า อําเภอทุ่งหวา้ เมือ่วนัที ่๒๘ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๑๖  

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ กระทรวงมหาดไทยเห็นว่า  ท้องที่อําเภอเมอืงสตูล มอีาณาเขต

กว้างขวางและมพีลเมอืงมาก ท้องที่บางตําบลอยู่ห่างไกลจากอําเภอ  เจา้หน้าที่ออกตรวจตราดูแล

ความทุกข์สุขของราษฎรไม่ทัว่ถงึ  สภาพท้องที่ โดยทัว่ๆ ไป เชื่อว่าจะเจรญิต่อไปในภายหน้า  จงึ

ประกาศแบ่งทอ้งทีอ่ําเภอเมอืงสตูล ตัง้เป็นกิง่อําเภอ ๑ แห่ง ใหเ้รยีกว่ากิง่อําเภอควนกาหลง เมื่อวนัที ่

๑ มถุินายน ๒๕๑๒ ต่อมาเมื่อวนัที่ ๘ กันยายน ๒๕๑๙ กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะกิ่งอําเภอ     

ควนกาหลง ขึน้เป็นอําเภอใหช้ื่อว่า อําเภอควนกาหลง  

เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ กระทรวงมหาดไทยเหน็ว่าทอ้งทีก่ิง่อําเภอควนกาหลง  อําเภอ    เมอืง

สตูล มอีาณาเขตกวา้งขวางและมพีลเมอืงมาก  ทอ้งทีบ่างตําบลอยู่ห่างไกลจากอําเภอ เจา้หน้าทีอ่อก

ตรวจตราดูแลความทุกขส์ุขของราษฎรไม่ทัว่ถงึ สภาพท้องที่โดยทัว่ไป เชื่อว่าจะเจรญิต่อไปในภาย

หน้า จงึประกาศแบ่งทอ้งทีก่ิง่อําเภอควนกาหลง ตัง้เป็นกิง่อําเภอ ๑ แห่ง เรยีกชื่อว่า  กิง่อําเภอท่าแพ 

เมือ่วนัที ่๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ กระทรวงมหาดไทยเห็นว่าท้องที่อําเภอเมอืงสตูล มอีาณาเขต

กว้างขวางและมพีลเมอืงมาก  ท้องที่บางตําบลอยู่ห่างไกลจากอําเภอ  เจา้หน้าที่ออกตรวจตราดูแล

ความทุกข์สุขของราษฎรไม่ทัว่ถึง สภาพท้องที่โดยทัว่ๆ ไป  เชื่อว่าจะเจรญิต่อไปในภายหน้า  จงึ

ประกาศแบ่งทอ้งทีอ่ําเภอเมอืงสตูล ตัง้เป็นกิง่อําเภอ ๑ แห่ง เรยีกว่า กิง่อําเภอควนโดน เมื่อวนัที่ ๑ 

กุมภาพนัธ ์ ๒๕๒๐  

 



 ๑๐ 

ปจัจบุนัน้ี จงัหวดัสตูล แบ่งการปกครองออกเป็น ๕ อําเภอ ๑ กิง่อําเภอ คอื 

๑. อําเภอเมอืงสตูล 

๒. อําเภอละง ู

๓. อําเภอทุ่งหวา้ 

๔. อําเภอควนกาหลง 

๕. อําเภอควนโดน 

๖. กิง่อําเภอท่าแพ (ขึน้อยูก่บัการปกครองของอําเภอเมอืงสตูล)   

 

ท่ีมา :  ประวติัมหาดไทยส่วนภมิูภาค  จงัหวดัสตลู.กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพส์ว่นทอ้งถิน่ กรมการปกครอง,๒๕๓๒. 
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